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 سجل مراجعات المیثاق والموافقات
 

 المراجعات سجل
رقم 

 المراجعة
 تاریخ المراجعة التالیة تاریخ النفاذ التعدیل  تاریخ اإلصدار

  2016مارس  23 تعدیل عام 2016مارس  2.0
تحدیث كافة األقسام المعنیة،  2017مایو  3.0

ھیكل المعدل لمجلس وفقًا لل
اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ 

، تعدیل 2017ابریل  –
رئیس شؤون التسمیة "

الشركة"، لیصبح "مدیر 
شؤون مجلس اإلدارة ورئیس 
شؤون الشركة" الوارد في 
المیثاق. وتغییر اسم "قنوات 
اإلبالغ عن المخالفات" 
لیصبح "قنوات اإلبالغ عن 

اآللیة االحتیال" لیتماشى مع 
البنك لمنقحة التي اعتمدھا ا

في مكافحة االحتیال، وإضافة 
بند إلى قسم تعلیمات یتعلق 
بمكافآت مجلس اإلدارة وفقًا 
لتعمیم مصرف قطر 

)، 18/2014المركزي رقم (
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وتعدیل قسم لجنة التدقیق 
وااللتزام وفقًا لتعلیمات 
الحوكمة الصادرة عن 

 مصرف قطر المركزي.
 

ات عام�ة عل�ى األس�لوب تحدیث 2018أكتوبر  4.0
والص���یاغة، وتح���دیثات عل���ى 
كافة األقس�ام ذات الص�لة وفقً�ا 

حوكم��ة الص��ادر ع��ن اللنظ��ام 
ھیئ���ة قط���ر لألس���واق المالی���ة 
والمنش�������ور ف�������ي الجری�������دة 

بت�اریخ  6الرسمیة، العدد رق�م 
 .2017مایو  15

 2021أكتوبر  31 

 قس��م "إش��رافعل��ى  اتتح��دیث 2019أكتوبر  5.0
ا یتعل����ق مجل����س اإلدارة" فیم����

إدارة بممثلي البنك ف�ي مجل�س 
الش��ركات التابع��ة بم��ا یتماش��ى 

م�����ن نظ�����ام  38م�����ع الم�����ادة 
حوكمة الشركات الصادر ع�ن 

 ھیئة قطر لألسواق المالیة.

  

تح����دیث قس����م "الت����داول بن����اًء  2020سبتمبر  6.0
عل���ى معلوم���ات داخلی���ة" بم���ا 
فیھ����ا فت����رة حظ����ر الت����داول. 
وتح��������دیث قس��������م "كش��������ف 
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واإلبالغ عنھا" بم�ا المخالفات 
یتماش����ى م����ع سیاس����ة البن����ك 
التجاري في كش�ف المخالف�ات 
واإلب���الغ عنھ���ا. تع���دیل ع���ام 
لیتماشى مع كتیّ�ب رأس الم�ال 
البش���ري الخ���اص ب���الموظفین 

(12-12-PRO-001) 
 مس��ؤولیة: 2.2 القس��م تح��دیث
 الش�ركات تج�اهاإلدارة  مجلس
 للبنك التابعة
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   المراجعة
 التوقیع التاریخ لمفوضون بالمراجعةا

 
  الشركة شؤون رئیسة

 
 

  

 
 الرئیس التنفیذي للمجموعة

 
 

  

 
 لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة

 
 

  

 
 أعضاء مجلس اإلدارة
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وذلك مّرة كل  )تقبلیة(الحالیة والمساستیفائھ شروط العمل تقوم رئیسة شؤون الشركة بمراجعة ھذا المیثاق الستكمالھ وضمان دقتھ و
 .المیثاق"على ظ احفال – 4القسم "، حسبما تقتضیھ الحاجة. لالطالع على المزید، یرجى مراجعة ثالث سنوات، أو أكثر
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 مقدمة  .1

 
 ھدف المیثاق  )1

 
في  أساسيّ أمٌر ھو كمة للحوال بـ "البنك التجاري" أو "البنك") أن خلق إطار فعّ  فیما بعد (المشار إلیھ (ش.م.ع.ق.) البنك التجاري یقرّ 

 تعزیز القیمة المضافة إلى حاملي األسھم.وإلى غایتھ البنك سبیل وصول 
 

، ھا وفقا لنظامھ األساسيااللتزام بعلى البنك التجاري الواجب جراءات مجموعة اإلو الحوكمةتحدید ممارسات إلى المیثاق یھدف ھذا 
، ونظام الحوكمة الصادر عن ھیئة قطر 68/2015وجب تعمیم رقم وإرشادات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بم

، 2016) لعام 5لألسواق المالیة للشركات والكیانات القانونیة في السوق الرئیسیة، والصادر بموجب قرار مجلس إدارة الھیئة رقم (
مع تماشیًا  ، والمقتضیات التنظیمیة،الصلةذات  والقوانین األخرى ،2017مایو  15) بتاریخ 6والمنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (

 .حوكمةالالممارسات األساسیة في إطار 
 

  مجل��س اإلدارة اللج��ان المنبثق��ة ع��ن ) ومیث��اق CTR-001-01-01( مجل��س اإلدارةم��ع میث��اق ب��التالزم  الحوكم��ةمیث��اق یج��ب ق��راءة 
00301-01-CTR- ، البنك التجاري.الخاص بحوكمة الر إطامن جزًءا تشّكل مجتمعة، المواثیق نظًرا إلى أن ھذه 

 
  قإطار المیثا )2

 
مجلس إدارة أّما ضمان التقید بھذه اإلرشادات، فیقع على عاتق . بأدق تفاصیلھا الحوكمة في البنك على إرشاداتھذا المیثاق یحتوي 

بتعیین ممثلین لھ س إدارة البنك التجاري مجلیقوم شركات التابعة، الفیما یتعلق بوالبنك التجاري (المشار إلیھ فیما بعد بـ "المجلس"). 
إلى مجلس ومن ثّم تقدیمھا الشركة الخاصة ب والخطط عملیاتوال نشاطاتحول كامل التقاریر ویقوم ھؤالء بإعداد  في مجالس إدارتھا،

 إدارة شؤون الشركة.إن الوصایة وإدارة المتغیرات في ھذا المیثاق ھي مسؤولیة إدارة البنك التجاري. 



 
 میثاق الحوكمة 

 
6.0اإلصدار رقم:                                                                                                                                                                                                                          

Page 10                                                                                                                                                           2020 مبرسبت  

 توزیعھأسس المیثاق و سریة )3

 
لحوكمة في كما یرد في إرشادات ا ،الشفافیة واإلفصاح أمام الراغبین باالطالع علیھ من العامة، وذلك حفًظا لمبدأھذا المیثاق یوضع 

الصادر عن ھیئة قطر والكیانات القانونیة البنوك والمؤسسات المالیة الصادرة عن مصرف قطر المركزي ونظام حوكمة الشركات 
 لألسواق المالیة.

 
یتاح لھم السیر بحسب أحكامھ، لكي  ،فھمھالتعمق في قراءة المیثاق ومن مدراء وموظفین البنك التجاري یتوجب على كافة العاملین في 

 وصوالً لتقیّد الجمیع بتلك األحكام.
 

 المیثاقعلى ظ احفال )4

 
یجوز ألعضاء مجلس إدارة  بغیة تحدیثھ. یس شؤون الشركةرئمن قبل  ،على األقل كل ثالث سنواتیجب مراجعة ھذا المیثاق مرة 

مناقشتھ في اللجنة المنبثقة وذلك أثناء  ،المیثاقنّص في تقدیم االقتراحات بإجراء بعض التغییرات البنك واإلدارة التنفیذیة والموظفین 
إلى المدیر المناسب مباشرةً اللجوء برة) أو عن مجلس اإلدارة المعنیة أو مجلس اإلدارة (في الحاالت التي تشمل أعضاء مجلس اإلدا

 الموظفین).تخّص (في الحاالت التي 
 

 مراجعة المیثاق وتحدیثھ
 

احتیاجات البنك ومتطلباتھ إن العودة إلى نّص المیثاق ومراجعتھ تؤّمن فرصة إدخال بعض التغییرات التي ال بدّ منھا تماشیًا مع 
-01 تعدیالٍت أن إضافٍة أو حذٍف قبل إقراراه (یرجى االطالع على سیاسة تفویض الصالحیات على أن یتّم التصریح عن أیة. المتغیّرة

01-DOA-001.(  تحدیثات أیة أنظمة جدیدة أو  وأقوانین  ةالمرجع األساسي في مراجعة المیثاق وتقدیم أی رئیس شؤون الشركةیكون
ً  (علیھا كتقدیم أو تغییر أو إیقاف أیة خدمات أو عملیات جدیدة أو اتخاذ لداخلیة العوامل ا ،إن وجدت). من أسباب مراجعة المیثاق أیضا

 بموجب اقتراح مراجعة المیثاق (الملحق أ). ،شؤون الشركةإدارة م طلب مراجعة المیثاق إلى رئیس قدّ یُ  أخرى. تنظیمیةأیة إجراءات 
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 المراجعة المتبعة في عملیة جراءات اإل
 

 التالیة: والتنقیحاتب األخذ بعین االعتبار األنشطة یج ،تحدیث المیثاقلدى استكمال 
 

  ینبغي تحدیث التاریخ عبر استخدام الشھر والسنة على صفحة الغالف، وصفحة سجل المراجعة وفي العنوان أعلى المستند. .1

إلصدار یزداد رقم ا .یجب تحدیث رقم اإلصدار على صفحة الغالف، وصفحة سجل المراجعة، وعلى العنوان أعلى المستند .2
 .بمقدار واحد مع كل تحدیث

 یتم تمییز تفاصیل المراجعة في جدول "وصف التعدیالت" الموجود في صفحة سجل المراجعة. .3

 یجب تحدیث اسم الملف وفقًا ألحدث تاریخ ورقم اإلصدار. .4

 في الملحق ب. توزیع المیثاق على أصحاب المصالح المعنیین والحصول على إقراٍر منھم باالستالم بموجب النموذجیتم  .5

بالنسخة  ةیتم االحتفاظ بالنسخة اإللكترونیة من المیثاق غیر القابلة للتغییر للتداول الداخلي. بینما تحتفظ إدارة شؤون الشرك .6
 الموقَّعة. او االلكترونیة  الورقیة

 
 

 التدقیق 
 
  ً داخلي في البنك بمراجعة االلتزام بھ بشكل منتظم. وتقوم إدارة التدقیق ال ،تقوم رئیسة شؤون الشركة بمراجعة تطبیق المیثاق سنویا

وفي حال الكشف عن خلٍل بااللتزام، یقوم رئیس التدقیق الداخلي باستعراض أسباب عدم االلتزام واإلبالغ عنھا حسب المقتضى. 
(أو ة رئیس شؤون الشرك ویجوز أن یُطلب من. ورھنًا بما یأتیھ ھذا االستعراض من نتائج، یمكن تحدید الحاجة إلى تنقیح المیثاق

 المدیر التنفیذي إذا لزم األمر) إصدار تذكیرات عامة أو محددة للموظفین بشأن األحكام المنصوص علیھا في المیثاق.
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 االلتزام عدم التعامل مع حاالت سیاسة  )5

 
وذلك بھذه الوثیقة م إلتزام فیما یتعلق حالة عد ة) اإلبالغ عن أی"اإلدارة التي تحتفظ بالمیثاق"إدارة شؤون الشركة (أي یقع على عاتق 

). ویمكن اإلبالغ عن حاالت عدم إلخالتدقیق الداخلي...إدارة ، إدارة رأس المال البشري، مثل إدارة االلتزامأخرى (مھام بالتنسیق مع 
 .االلتزامم بحالة عدممن أضحوا على درایة أو موظف في إدارة/وحدة  ،مجلس إدارةمن أعضاء من قبل أي عضو االلتزام 

 
التنفیذیة المنبثقة عن جنة للاومناقشتھا في ھا أعضاء مجلس اإلدارة، یتم اإلبالغ عنفیما یتعلق بحاالت عدم االلتزام الصادرة عن أحد 

 رفعھا إلى مجلس اإلدارة.قبل  ةالمناسب اتاإلجراء/اتالتخاذ القرار مجلس اإلدارة،
 

إدارة بدوره برفع المسألة إلى رئیس  ھذا األول لیقوم ،عدم التزام أحد الموظفین التابعین لھفي حال المسؤول مباشرةً یتم إبالغ المدیر 
قة في مراقبة مسائل المطبّ ، التي ستعتمد في تعاملھا مع المسألة على السیاسة یتم إعالم إدارة المخاطر التشغیلیةومن ثّم شؤون الشركة. 

ب كتیّ وفق ما ینّص علیھ بھذا المیثاق إلى إجراءات تأدیبیة االلتزام ذین یتخلفون عن البنك. یخضع موظفو البنك ال االلتزام فيعدم 
خطورة مستوى  الواجب اتخاذھا معاإلجراءات تتفق ). DOA-001-01-12( إدارة رأس المال البشريتفویض الصالحیات الخاص ب

ً لقانون العقوبات المُ اللتوصیة بإنھاء ا ، ومن ثمّ إصدار إنذارعدّة، ك إجراءاتٍ تتمثّل بوقد االلتزام حالة عدم  عتمد من قبل خدمة وفقا
 البنك.

 
 

 باألنظمة االلتزام )6

 
 :ما یلي في دولة قطر بما في ذلك المعمول بھاألنظمة االقوانین ومع األخذ في االعتبار تم إعداد المیثاق  •

 .2012لسنة  13انون وتنظیمات مصرف قطر المركزي الصادر بموجب القانون رقم ق •
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 الصادرة عن مصرف قطر المركزي. )68/2015المبادئ التوجیھیة إلدارة الشركات (التعمیم رقم  •

نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة للشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة،  •
 .2016) لعام 5والصادر بموجب قرار مجلس إدارة الھیئة رقم (

 الداخلي لبورصة قطر النظام •

 2015لعام  11رقم  قانون الشركات التجاریة •

 النظام األساسي للبنك التجاري •

 
تكون لھذه األخیرة األسبقیة. ثم ینبغي إدخال تعدیالت على المیثاق لكفالة  واألنظمة الصادرة، وفي حالة وجود تعارض بین ھذا المیثاق

لھ للقوانین واللوائح المعمول بھا في البلدان التي یعمل فیھا. وفي حالة حدوث مثل ھذه االمتثال. وعالوة على ذلك، یكفل البنك امتثا
 .القانونیةإدارة الشؤون التعارضات، ینبغي استشارة 

 
 ات ملخصال )7

 
  یوفر ھذا المیثاق توجیھات بشأن ما یلي:

 
، والمبادئ التوجیھیة األعضاءوتعیین  حرشیتواجراءات سلطة المجلس وأدواره ومسؤولیاتھ،  قسمیصف ھذا المجلس اإلدارة: 

عن تدریب المجلس  أعضاء المجلس من مناصبھم، وھیكل المجلس وتكوینھ، وتقییم أداء أعضاء المجلس، فضالً  بعزلالمتعلقة 
  .أخرى وتطویره، ضمن أمورٍ 

 



 
 میثاق الحوكمة 

 
6.0اإلصدار رقم:                                                                                                                                                                                                                          

Page 14                                                                                                                                                           2020 مبرسبت  

إلى لجانھ، ضمن حدود األحكام  المسؤولیات والمھام التي قد یفوضھا المجلسبتحدید  قسمالیختّص ھذا إشراف مجلس اإلدارة: 
كما أنھ یلقي أیضا على عاتق المجلس مسؤولیة . والعملیات المصرفیة الحوكمة، فیما یتعلق باإلشراف على للحوكمةالتنظیمیة 

 .للبنكالزمیلة والتابعة اإلشراف فیما یتعلق بشركات البنك 
 
 

 على العملیات الیومیة للبنك. والرقابة ،شرافھلمجلس إلھو تحدید إطار ممارسة ا قسمالغرض من ھذا الإشراف اإلدارة: 
 

 لبنك التجاري.في ا الوظیفي یقوم ھذا القسم بصیاغة المبادئ التوجیھیة المتعلقة بإطار تخطیط التعاقبتخطیط التعاقب الوظیفي: 
  

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة یحدد ھذا القسم إطار : العلیا والموظفین مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة
 في البنك.العلیا التنفیذیة 

 
 .اإلبالغحوكمة والواعد قب متطلبات االلتزامیقدم ھذا القسم لمحة عامة عن سیاسة البنك فیما یتعلق ب: اإلبالغحوكمة والبقواعد  االلتزام

 
 ذويبالتفصیل اإلجراءات التي یتم اتخاذھا في تحدید األطراف یحدد ھذا القسم : البنوك التابعةعالقة/ال ذويطراف األمع التعامالت 

عالقة والمستندات ال ذويطراف األمع التعامالت عنھا، باإلضافة إلى صالحیات الموافقة على اإلفصاح و البنوك التابعةالعالقة/
 ، من ضمن أموٍر أخرى.المطلوبة

 
الحسابات الخارجیین وتعیینھم ومراقبة  دقّقيمب االستعانةاتباعھا في مجال  التي یتعین االجراءات القسمن ھذا یبیّ التدقیق الخارجي: 

 سیر عملھم ونتائجھ.لالمجلس 
 

 یحدد ھذا القسم المبادئ واإلرشادات الالزمة للحفاظ على سریة معلومات البنك.السریة: 
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لجة تضارب المصالح الفعلي أو المتوقع الناتج عن المتعلقة بمعا واالجراءات التوجیھاتیتناول ھذا القسم بالتفصیل تضارب المصالح: 
 عملیات وأنشطة البنك التجاري.

 
فعلیة عن حاالت سوء سلوك حول السبل للتبلیغ موظفي البنك التجاري االرشادات لیوفر ھذا القسم : كشف المخالفات واإلبالغ عنھا

 في مكان العمل. (أو متوقَّعة)
 

ال بین البنك ز العالقات الجیدة من خالل التواصل الفعّ والمعاییر التي تعزّ  اإلرشاداتا القسم یحدد ھذالعالقة مع أصحاب المصالح: 
 والمساھمین. التجاري وأصحاب المصالح

 
یتناول ھذا القسم حاالت التداول بناًء على معلومات داخلیة واإلجراءات التي یجب على البنك التداول بناًء على معلومات داخلیة: 

 اتخاذھا.
 
 االجتماعیة.البنك مسؤولیة والمعاییر المتعلقة ب اتھذا القسم اإلرشادیحدد لمسؤولیة االجتماعیة للشركات: ا

ھذا القسم بالتفصیل نظام الرقابة الداخلیة الذي یستخدمھ البنك لضمان دقة وموثوقیة سجالت البنك  یشرحنظام الرقابة الداخلیة: 
 مایة الكافیة لألصول.الحكما یجب وضمان عامالت توالتصریح بال

 
أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري عند  عھذا القسم لمحة عامة عن معاییر السلوك المھني المتوقَّ  یعطيقواعد السلوك المھني: 

 .ومقدّمي الخدمات فیھ/وموظَّ 
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 ذات الصلة الئحة بالمراجع  )8

 
 :شیاً مع مستندات البنك التجاري التالیةایتم إعداد ھذا المیثاق تم

 
 النظام األساسي •

 الھیكل التنظیمي •

 )CTR – 001 – 01 – 14( میثاق المخاطر •

 )CTR-001-01-01میثاق مجلس اإلدارة ( •

 )CTR-003-01-01میثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ( •

 )DOA-001-01-01مجلس اإلدارة (من قبل كتیب تفویض الصالحیات  •

 )POL-002-01-01شؤون الشركة (إدارة كتیب السیاسات الخاص ب •

 

 (PRO-001-12-12)كتیب رأس المال البشري الخاص بالموظفین  •

 )POL-001-01-12( إدارة رأس المال البشريكتیب السیاسات الخاص ب •

 )POL-001-02-14إدارة مخاطر المؤسسة ( ةالخاصة بسیاس اإلرشاداتكتیب  •
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 )POL-001-02-06اإللتزام (إدارة كتیب السیاسات الخاص ب •

 )POL-001-03-06التدقیق الداخلي (إدارة اسات الخاص بكتیب السی •

 )POL-003-04-14مكافحة عملیات االحتیال (بكتیب السیاسات الخاص  •

 )PRO-001-12-12(عبر البنكالمطبقة قواعد السلوك المھني  •

 )POL-001-02-11( إدارة االتصاالتكتیب السیاسات الخاص ب •

 )POL-003-01-14متابعة الموافقات (وكتیب تطویر السیاسات  •

 لجنة بازل أوراق •
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 میثاق الحوكمة .2

 
 مجلس اإلدارة  )1

 
 الھدف

 
یُقّر البنك التجاري بدور المجلس في تطبیق معاییر الحوكمة حسب معاییر عالیة في جمیع أنحاء البنك، وفي تعزیز بیئة عمل یمكن 

 .القسم ھو إبراز التوجیھات المتعلقة بعمل المجلس وھیكلیّتھعلى ذلك، فإن الغرض من ھذا  بناءً . وتتطّور فیھا لھذه المعاییر أن تزدھر
المتعلقة بصالحیات مجلس اإلدارة وواجباتھ وتعیین أعضاء مجلس اإلدارة وھیكلیة المجلس وتشكیلھ وتدریب االرشادات یشمل كما 

 .من األمور وغیرھاأھیلھم عضاء وتاأل
 

  نطاق العمل
 

مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما ك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البن
الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا

 ي.التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاربرفع 
 

 المسؤولیات والصالحیات
 

تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 
 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 

 
 القسم
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 تھ ومسؤولیاتھصالحیات مجلس اإلدارة وواجبا 1.1

  
والفعالة  عن اإلشراف على إدارة البنك بالطریقة المناسبةفردی�ا وجماعی�ا   مسؤولٌ مجلس إدارةٍ  التجاري یدیر البنك  1.1.1

بغیة تحقیق مصالح البنك والشركاء والمساھمین وأصحاب المصالح فیھ، وأیًضا من أجل تحقیق المصلحة العامة 
وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي ( لمجتمع ككلوتطویر االستثمار في دولة قطر وا

) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر 9المادة (، "المبدأ األول" و68/2015بموجب تعمیم رقم 
ً للنظام األساسي للبنك، باستثن اء لألسواق المالیة). یتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحیات إلدارة البنك وفقا

 تفویضھا صراحة إلى الجمعیة العامة. الصالحیات التي تمّ 

 
بین  العالقةالثقة و تعزیز، مما یسھم في تحقیق أھداف البنك الطویلة األجل وفي للحوكمةال فعّ  ضع المجلس نظامٍ ی         1.1.2

 لح.االبنك وأصحاب المص

 
ھؤالء وفي منح إلدارة العلیا/المدیرین التنفیذیین وأعضاء االرئیس التنفیذي یكون لمجلس اإلدارة الحق بتعیین          1.1.3

. وتتثبت ھذه الحقوق من خالل تفویض الصالحیات المقرر من مجتمعین أو منفردین. ،البنكالحق في التوقیع عن 
 التنفیذیون تقاریرھم مباشرةً إلى الرئیس التنفیذي.المدراء العامون قبل مجلس اإلدارة. یرفع 

 
ة باستراتیجیات وسیاسات وخطط محددة یمكن من خاللھا تحقیق أھداف البنك التنفیذیّ  اإلدارةَ  مجلسُ الد یزوّ          1.1.4

ً ویقوم مجلس اإلدارة بإعادة تقییم ھذه االستراتیجیات والسیاسات والخطط وتطوالتجاري.  لیكفل یرھا دوریا
مع مراعاة التوجیھات والتعلیمات ة، حلیة واإلقلیمیة والدولیممع التطورات والتغیرات على المستویات الالمواءمة 
 .التنظیمیة
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 .لتأدیة مھامھم الرقابیة لما فیھ مصلحة البنك المناسبةوالخبرة  باإللمامن على أعضاء مجلس اإلدارة التمتع یتعیّ  1.1.5

وفقًا لتعلیمات الوقت واالھتمام للقیام بدورھم كأعضاء في مجلس اإلدارة. (ما یلزم من  تخصیصكما یتعین علیھم 
 1/3الفقرة  –، "المبدأ الثاني" 68/2015الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رقم 

 .) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة5المادة (و

 
 من 8 – 5متوافقة مع المواد  من أعضائھ ومسؤولیاتھم كلٍّ دور دور مجلس اإلدارة ككل وحول تفاصیل الإن  1.1.6

-01-01درجة في میثاق مجلس اإلدارة (مُ و نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة
CTR-001 ُلنشر ھذا المیثاق ). ی ً ) من 8(المادة (موقع البنك الرسمي.  نشره على لعامة عبرأمام ایصبح متاحا

  .نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة)

 
 دور رئیس مجلس اإلدارة      1.1.7

 
 بطریقة فعّالة ومنتجةعمل مجلس اإلدارة  إدارةیكون رئیس مجلس اإلدارة مسؤوالً عن حسن  1.1.7.1

 لتحقیق أھداف البنك والشركاء والمساھمین وأصحاب المصالح فیھ.
 

ة ف، باإلضاةمن أجل ُحسن سیر عمل مجلس اإلدار إن واجبات رئیس مجلس اإلدارة ومسؤولیاتھ 1.1.7.2
میثاق مجلس أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرین، مذكورة بالتفصیل في واجبات ومسؤولیات إلى 

) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة 11وفقًا للماد رقم ( )CTR-001-01-01(اإلدارة 
 قطر لألسواق المالیة.
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قیق وااللتزام أو لجنة المكافآت لجنة التدال یجوز لرئیس مجلس اإلدارة أن یكون عضواً في  1.1.7.3
أو أي منصب تنفیذي آخر بالبنك  أو أن یتولى منصب الرئیس التنفیذيوالترشیحات والحوكمة 

وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رقم . (التجاري
الشركات الصادر عن ھیئة  ) من نظام حوكمة7المادة (" و1الفقرة  –، "المبدأ الرابع 68/2015

 .قطر لألسواق المالیة)
 

یُحظر على رئیس مجلس اإلدارة أن یكون رئیًسا للمجلس أو نائبًا للرئیس في أكثر من شركتین یقع   1.1.7.4
مركزاھما الرئیسیّان في الدولة، وال أن یكون عضًوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات تقع 

ة، وال أن یكون عضًوا منتدبًا لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزھا مراكزھا الرئیسیة في الدول
الرئیسّي في الدولة، وال أن َیجمع بین عضویة مجلَسي إدارة في شركتَین تمارسان نشاًطا متجانًسا 

 ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).7(المادة (
 

ء المجلس تقدیم إقراٍر سنوّيٍ یقر فیھ كل منھم بعدم الجمع بین المناصب یجب على رئیس وأعضا  1.1.7.5
التي یُحظر الجمع بینھا وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة وغیرھا 
من المتطلبات الرقابیة المعمول بھا، ویتعیّن على أمین السر حفظ ھذا اإلقرار في الحافظة المعدة 

 ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).7المادة (لذلك (
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 المعلومات والتطویر المھني 1.2
 

أن یكون ألعضاء مجلس  یجب بالنظر إلى الدور الرقابي الذي یضطلع بھ المجلس في عملیات البنك، 1.2.1
الكفاءات/المؤھالت لتولي ما یلزم من ا حوكمة وأن یمتلكوالاإلدارة فكرة واضحة عن دورھم في إطار 

رسمي من أجل تعریف أعضاء مجلس  عریفمنصبھم. وبالتالي، على مجلس اإلدارة إنشاء برنامج ت
 توجیھھم.، بغیة تحضیرھم وعملیات البنكعلى رھم ومسؤولیاتھم وادوأاإلدارة الجدد على 

 
ضمن مجلس  حوكمة فاعلة وصوالً إلىباستمرار وتعزیز إمكانیّاتھم تدریب أعضاء مجلس اإلدارة  یتمّ  1.2.2

تأدیة  كي یصلوا أخیًرا إلىعضاء مجلس اإلدارة ومعرفتھم الفردیة ألمھارات رفع مستوى الو ،اإلدارة
 .مالئم رھم في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بشكلادوأ

 
ي ألعضاء مجلس اإلدارة عریفالت تقوم إدارة شؤون الشركة بتسھیل إجراءات التدریب 1.2.2.1

ومن ثّم على إدارة  عضاء مجلس اإلدارة الحالیین.المنتظم ألتدریب الالجدد باإلضافة إلى 
شؤون الشركة أن تضع برنامج تعریفي وتدریبي یتم تحدیثھ بشكل منتظم لیتوافق مع 

فیة بشكٍل التطورات في إطار المتطلبات والشروط التنظیمیة والحوكمة والعملیات المصر
  عام، والممارسات في القطاع المصرفي وغیرھا من األمور. 

 
على مجلس اإلدارة أن یحفظ حّق أعضاء مجلس اإلدارة بالحصول على نصائح مھنیة مستقلّة على نفقة   1.2.3

البنك التجاري، وذلك بناًء على موافقة رئیس مجلس اإلدارة. ومع ذلك، یمكن ألغلبیة أعضاء مجلس 
ة غیر التنفیذیّین الحصول على نصائح استشاریة حتى دون الموافقة الالزمة من رئیس مجلس اإلدار

، 68/2015اإلدارة. (وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رقم 
لألسواق ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر 12" والمادة (1/3الفقرة  –"المبدأ الثالث 

 المالیة)
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 وانتخابھم ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة   3.1
 

ً إلجراءات رسمیة وصارمة وواضحة انتخابیتم  1.3.1 ووفقًا لنظام حوكمة  أعضاء مجلس اإلدارة وفقا
 ).18) و(5الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، في مادتَیھ (

 
لعضویة المجلس  طلبات الترشیحاللجنة والحوكمة. تتلقى  ترشیحاتوالالمكافآت ل مجلس اإلدارة لجنة یشكّ  1.3.2

) من نظام حوكمة 18(المادة ( متضمنة توصیاتھا في ھذا الشأن مجلس اإلدارةوترفع قائمة المرشحین الى 
 لجنةمسؤولیات رجى الرجوع إلى یُ لمعرفة المزید، الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة). 

 . والحوكمة الواردة بمیثاق اللجان المنبثق عن مجلس اإلدارة الترشیحاتو المكافآت
 

ألداء مھامھم وقدرتھم على تخصیص الوقت الكافي تراعي الترشیحات، في جملة أمور، توافر المرشحین  1.3.3
تھم عن شخصیّ  وخبراتھم، فضالً الكافي  إلمامھمكأعضاء في مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى مھاراتھم و

نظام حوكمة بناًءا على متطلبات أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا ل مؤھالتھم المھنیة والتقنیة واألكادیمیة،و
 .)5(رقم المادة  الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة

 
یتمتّع بالمؤھالت ویمتلك المعارف اإلداریة والخبرات ذات على المرشح لعضویة مجلس اإلدارة أن  1.3.4

تمام واجباتھ بشكل فعّال. كما ینبغي علیھ تخصیص الوقت الكافي ألداء وظائفھ بنزاھة وشفافیّة. الصلة إل
، ونظام حوكمة 21، والنظام األساسي، المادة رقم 97ووفق (قانون الشركات التجاریة، المادة رقم 

لعضویة مجلس  )، یتعیّن على المرشح5الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة رقم (
 اإلدارة استیفاء الشروط التالیة كحد أدنى:

 
 

 سنة؛ 21یقل عمره عن  أالّ  1.3.4.1 
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جریمة بجریمة مخلة بالشرف أو األمانة أو بأال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنائیة أو  1.3.4.2
بشأن ھیئة  2012) لعام 8) من القانون رقم (40المادة رقم (من الجرائم المشـار إلیـھا في 

) 11رقم ( ) من قانون الشركات التجاریة335) و(334(قطر األسواق المالیة، والمادتین 
، أو تم منعھ من ممارسة األعمال في الكیانات الخاضعة للھیئة بموجب المادة 2015لعام 
، ما لم یكن المشار إلیھ، أو أعلن إفالسھ 2012لعام  8، من القانون رقم 12، الفقرة 35رقم 

 د رد إلیھ اعتباره.ق
 

من النظام األساسي  21% من أسھم البنك كما تنّص المادة رقم 0.25أن یمتلك ما ال یقل عن       1.3.4.3
في أحد البنوك المعتمدة،  اإیداعھیوًما منذ تاریخ االنتخاب. ویتم  30عند انتخابھ، أو خالل 

ً من تاریخ بدء العضویة، ویستمر إیداعھا  مع عدم قابلیتھا للتداول أو خالل ستین یوما
ق على میزانیة آخر سنة مالیة قام فیھا إلى أن تنتھي مدة العضویة، ویصدّ  الحجزالرھن أو 

ص األسھم المشار إلیھا في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة خصّ العضو بأعمالھ. وتُ 
دارة ، وإذا لم والمساھمین والدائنین والغیر عن المسؤولیة التي تقع على أعضاء مجلس اإل

ویعفى األعضاء المستقلین من  یقدم العضو الضمان على الوجھ المذكور بطلت عضویتھ.
 ھذا الشرط.

 
قانونیًا الجمع بینھا وبین  أن یُقر إقراًرا خطیًا یفید بعدم شغلھ أیًا من المناصب التي یُحظر     1.3.4.4

 عضویة مجلس اإلدارة.
  

 جلس اإلدارة انتخاب أعضاء م إجراءات 1.3.5
 

اإلدارة،  مجلسعلى البنك أن یزّود ھیئة قطر لألسواق المالیة بقائمة المرشحین لعضویة  1.3.5.1
مع سیرھم الذاتیة، وصورة طبق األصل من متطلبات الترشیح، قبل أسبوعین على األقل 
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در من الموعد المحدد النتخابات أعضاء مجلس اإلدارة. وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصا
 ).5عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة رقم (

 
 

من  أكثرنتخب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات، ویجوز إعادة انتخاب العضو یُ   1.3.5.2
 .) من قانون الشركات التجاریة)95) من النظام األساسي والمادة (27(المادة (مرة. 

 
ً  نتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السريیَ  1.3.5.3  ة عضویة المجلس.ونائباً للرئیس لكامل مدّ  ،رئیسا

 .) من النظام األساسي)24(المادة (
 

 إشغال المناصب الشاغرة 1.3.6
 

من  یشغلھ من نال النسبة األكبرمجلس اإلدارة، أعضاء كز امر أحدفي حال شغور  1.3.6.1
د أیة موانع وفي حال وجو .المساھمین الذین لم یفوزوا بعضویة مجلس اإلدارةأصوات 

كمل العضو الجدید مدة سلفھ ویُ  في نسبة األصوات. من یلیھیشغل المركز  تحول دون ذلك،
 .) من النظام األساسي)25(المادة ( فقط.

 
حینھا أن أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلیة، یتعین على مجلس اإلدارة  1.3.6.2

شھرین من تاریخ خلو آخر مركز النتخاب من  خاللتنعقد إلى الجمعیة العامة یدعوا 
 .) من النظام األساسي)25یشغل المراكز الشاغرة. (المادة (
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  عزل أعضاء مجلس اإلدارة 1.4
 

یجوز للجمعیة العامة عزل رئیس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضاء المجلس، بناًء على اقتراح  1.4.1
ع من عدد من المساھمین یملكون ما ال یقل وقّ مُ  بناًء على طلبٍ أو  ،المجلس األغلبیة المطلقة من أعضاء

عن ربع رأس المال المكتتب بھ. وفي ھذه الحالة، یجب على رئیس المجلس أن یدعو الجمعیة العامة إلى 
االنعقاد خالل عشرة أیام من تاریخ طلب العزل، وإال قامت إدارة شؤون الشركة بتوجیھ الدعوة. (المادة 

 نظام األساسي).) من ال36(
  

ب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلـس أو أربعة اجتماعات غیر إذا تغیّ  1.4.2
) من النظام 28(المادة ( \یُعتبر في ُحكم المستقیل. المجلس، یالقي قبول عذر تقدیم أّي متتالیة دون 

ونظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر  ة) من قانون الشركات التجاری105األساسي والمادة رقم (
 .)14لألسواق المالیة، المادة رقم 

 

 
  تشكیل مجلس اإلدارة 1.5

 
 یتم تشكیل مجلس اإلدارة وفقاً للنظام األساسي للبنك واألنظمة األخرى ذات الصلة. 1.5.1

 
أو مجموعة صغیرة  شخٍص  ھیمنةتفادیًا لیتألف مجلس اإلدارة من أعضاء غیر تنفیذیین وأعضاء مستقلین  1.5.2

 قرارات المجلس. على  من األشخاص
 

 . ینیجب أن یكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلّ  1.5.3
 

 یجب أن تكون أكثریة األعضاء أعضاء غیر تنفیذیین         1.5.4
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زي لعضو مجلس اإلدارة المستقل. یعتمد البنك تعریفَي ھیئة قطر لألسواق المالیة ومصرف قطر المرك 1.5.5

وفي حالة وجود تعارض بین تعریفَي مصرف قطر المركزي وھیئة قطر لألسواق المالیة، یتم اعتماد 
 األكثر صرامة.  

 
یجب على أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین إبالغ مجلس اإلدارة بأسرع وقت ممكن في حال تغیرت  1.5.6  

 تقییم مجلس اإلدارة.اللیّتھم بحسب استق علىظروفھم بأي شكل قد یؤثر
 

بطریقة االقتراع  العادیة یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبھم الجمعیة العامة  1.5.7
) من نظام الحوكمة الصادر عن ھیئة قطر 35) من النظام األساسي، والمادة رقم (23(المادة ( السري.

 لألسواق المالیة).
 

ً لمتطلبات البنك شرط أن یبقى  حسبضاء مجلس اإلدارة وتعدیلھ ععاد النظر في عدد أیُ   1.5.8 الضرورة وفقا
 في القوانین واألنظمة ذات الصلة. المحدّدضمن العدد 

 
 تقییم األداء 1.6

 
والحوكمة المنبثقة عن مجلس  الترشیحاتو المكافآت لجنةمن خالل  ،یجري مجلس اإلدارة تقییم ذاتي 1.6.1

 األداء الفردي لكل من األعضاء.من ثّم تقییم من أجل تقییم نفسھ و إلدارة،ا
 

 ع نموذج التقییم الذاتي على أعضاء مجلس اإلدارة لمناقشتھ في اجتماع المجلس.یوزَّ  1.6.2
 

 .السنوي حوكمةالیكشف مجلس اإلدارة عن إجراءات تقییم األداء ونتائجھ في تقریر  1.6.3
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 ةالجمعیة العام 1.7

 
) من النظام 41وال یجوز انعقادھا إال في دولة قطر (المادة ( .المساھمینكافة الجمعیة العامة تُمثّل  1.7.1

ضھ مجلس یترأس الجمعیة رئیس مجلس اإلدارة أو نائب الرئیس أو أي شخص یفوّ ھذا واألساسي). 
 اإلدارة لھذه الغایة.

 
یضع مجلس  ،میزانیة البنك وتقریر مجلس اإلدارةللنظر في قبل ثالثة أیام من انعقاد الجمعیة العامة  1.7.2

ً تحت تصرّ  ً یتضمن البیانات التالیة (المادة (اإلدارة سنویا ً تفصیلیا ) من النظام 39ف المساھمین، كشفا
 األساسي):
جمیع المبالغ التي حصل علیھا رئیس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء ھذا المجلس  1.7.2.1

الیة من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة السنة الم خالل
ً أو مقابل أي بصفتھ وبدل عن المصاریف وكذلك ما قبض كل منھم  ً أو إداریا ً فنیا موظفا

 اه للبنك.عمل فني أو إداري أو استشاري أدّ 
 

جلس اإلدارة المزایا العینیة التي یتمتع بھا رئیس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء م 1.7.2.2
 في السنة المالیة.

 
 المكافآت التي یقترح مجلس اإلدارة توزیعھا على أعضاء مجلس اإلدارة. 1.7.2.3

 
المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین والسابقین كمعاش أو  1.7.2.4

 الخدمة. نھایة احتیاطي أو تعویض عن
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مصلحة تتعارض مع  المدراءحد أعضاء مجلس اإلدارة أو العملیات التي یكون فیھا أل 1.7.2.5
 مصلحة البنك.

 
 تفاصیل المبالغ التي ُصرفَت.صورة كانت مع  ةالمبالغ التي أنفقت في سبیل الدعایة بأی 1.7.2.6

 
  تفاصیلھ.غات التبرع وع لھا ومسوِّ مع بیان الجھة المتبرَّ  ،التبرعات 1.7.2.7

فیھ أن القروض  یقرّ  الخارجي للبنك یر من المدققق بھذا الكشف تقررفَ ویجب أن یُ 
الضمانات التي تم تقدیمھا لرئیس أو أعضاء مجلس اإلدارة خالل و والتسھیالت االئتمانیة

) من قانون الشركات التجاریة. 109السـنة المالیة قد تمت دون إخالل بأحكام المادة (
ویكون رئیس وأعضاء  .اءع التقریر رئیس مجلس اإلدارة وأحد األعضویجب أن یوقّ 

مجلس اإلدارة مسؤولین عن تنفیذ أحكام ھذه المادة وعن صحة البیانات الواردة في جمیع 
 ) من النظام األساسي)39األوراق التي نصت على إعدادھا. (المادة (

 
سات ب السیایرجى الرجوع إلى كتیّ  ،لمزید من التفاصیل عن اإلجراءات المتبعة في الجمعیة العامة 1.7.3

 ).POL-002-01-01شؤون الشركة (إدارة الخاص ب
 

 أمین السرّ  1.8
یُصدر مجلس اإلدارة قراًرا بتسمیة أمین سر المجلس، ویكون تعیینھ ومھامھ وواجباتھ منصوص علیھا في میثاق  1.8.1

) من نظام حوكمة الشركات 17) و(16) وفقًا للمادتین رقم (CTR – 001 – 01 – 01مجلس اإلدارة (
 صادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة.ال
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 المستندات ذات الصلة
 

 الصادرة عن مصرف قطر المركزيفي البنوك والمؤسسات المالیة لحوكمة إرشادات ا •

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة •

 قانون الشركات التجاریة •

 النظام األساسي •

 )CTR-001-01-01میثاق مجلس اإلدارة ( •

 التوصیف الوظیفي ألعضاء مجلس اإلدارة  •

 )CTR-003-01-01میثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ( •

 )POL-002-01-01شؤون الشركة (إدارة ب السیاسات الخاص بكتیّ  •
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 إشراف مجلس اإلدارة  )2

 
 الھدف

 
لجانھ، ضمن حدود األحكام التنظیمیة المطبقة في مجلس اإلدارة إلى الموكلة من قبل تحدید المسؤولیات والمھام إلى ھدف ھذا القسم ی

 تابعةال والبنوكالشركات ، واإلشراف أیًضا على على الحوكمة وعملیات البنكبإشراف المجلس ولجانھ حوكمة، فیما یتعلق الإطار 
 .والزمیلة

 
  نطاق العمل

 
مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما  ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ.

الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا
 التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاري.برفع 

 
 المسؤولیات والصالحیات

 
ولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من تقع المسؤ

 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
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 القسم
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 2.1
 

لس اإلدارة للقیام ببعض مھامھ، إال أن المسؤولیة النھائیة عن الشركة تظل على تُشكل لجان منبثقة عن مج 2.1.1
، 68/2015بناًء على تعلیمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رقم المجلس (

 )نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة) من 10والمادة ( "المبدأ الرابع"
 

الصادر عن ھیئة قطر الشركات نظام حوكمة من  19و 18بناًء على الشروط التنظیمیة للحوكمة، والمادتین  2.1.2
 یقوم البنك، بعد أخذ متطلبات العمل بعین االعتبار، بتشكیل اللجان الرئیسیة التالیة: لألسواق المالیة

 
 اللجنة التنفیذیة 2.1.2.1
 
 لجنة التدقیق وااللتزام 2.1.2.2
 
 لجنة المخاطر 2.1.2.3

 
 لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة 2.1.2.4

 
الوارد أعاله میثاق رسمي خاص  2.1.2البند رقم  یكون لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بحسب 2.1.3

ة وصالحیاتھا بھا یتّم ضّمھ إلى میثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ویفّصل ھذا المیثاق واجبات كل لجن
 كما یحددھا المجلس. 
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 الشركات أداء عن المسؤولیة التجاري البنك إدارة مجلس یتولى   تجاه الشركات والبنوك التابعة مجلس اإلدارةمسؤولیة  2.2.1
 افیةالشف مسؤولیة التجاري البنك إدارة مجلس تقع على عاتق كما. المخاطر وإدارة المالیة، اوبیاناتھ لھ، التابعة

 العام نھایة في التجاري لبنكل الموحدة المالیة لبیاناتوا التابعة شركاتھ تقدمھا التي المالیة البیانات ودقة والمصداقیة
 .المركزي قطر مصرف إلى المقدمة

 واستراتیجیات سیاسات یتبنى أن التجاري البنك إدارة مجلس على نیتعیّ  الخارج، في التابعة للشركات بالنسبة 2.2.2
ً  أجنبیة تابعة شركة لكل واضحة مكتوبة یاتومیزان  یتعینو. والقانونیة والسوقیة االقتصادیة اوبیئتھ المحددة األھدافھ وفقا

 واستراتیجیاتھا وسیاساتھا ألھدافھا لھ التابعة األجنبیة الشركات إدارة فھم یضمن أن التجاري البنك إدارة مجلس على
 .وتنفیذھا المحددة ومیزانیتھا

ً  إدارتھا وإنجازات التابعة األجنبیة الشركات أداء بتقییم التجاري البنك إدارة مجلس یقوم 2.2.3  والسیاسات لألھداف وفقا
 لتحقیق عملھا وخطط واستراتیجیاتھا سیاساتھا وتحدیث لوضع التابعة األجنبیة للشركات المشورة یقدم كما المحددة،
 .المحددة األھداف

 التحكم بسلطة التجاري البنك یتمتعبحیث ، ین لھ في مجلس إدارة الشركات التابعةممثلمجلس إدارة البنك التجاري  یعیّن 2.2.4
 .الشركات التابعة إدارة مجلس قرارات في

التي یتطلبھا  خبراتالمھارات ویجب أن تتوافر فیھ كامل الھ، ینتعیمن ثّم ممثل وألي مجلس اإلدارة  ترشیحعند  2.2.5
 .إلیھ المسندة بواجباتھ طالعلالض الكافي الوقت منحھ یضمن وأن، المنصب

 متطلباتعن ال ، فضالً تابعةال ةشركإدارة الفیما یتعلق بأدائھم في مجلس  ھا بتقییم ممثلیدوریً اإلدارة یقوم مجلس  2.2.6
 حرًصا على تقدّمھم وتطّورھم.خرى األ
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 ةالتابع والشركة التجاري البنك إدارة مجلس بین االتصال كحلقةأن یعملو  التجاري البنكیتعیّن على ممثلي  2.2.7
 البنك إدارة مجلس لتعلیمات واالمتثال التابع الكیان بھذا یتعلق فیما المجلس لسیاسة واالمتثال التابع، الكیان أداء لمراقبة

 .التجاري
 السلطة تفویض لنظام اوفقً ، التابعةللشركات  والتنفیذیة اإلداریة اللجان تشكیل بمراجعةاإلدارة  مجلس یقوم 2.2.8

 .والمسؤولیات
 لجان تعتمده أن ینبغي الذي األداء لتقییم مناسب نظام وتنفیذ شركاتھ التابعة أداء بتقییم ادوریً اإلدارة  مجلس یقوم 2.2.9

 المدقق الداخلي.و ،اتھ التابعةشرك إدارة مجلس في التجاري البنك وممثلو إدارتھ، مجلس
 التابعة الشركات المستخدمة من قبل الغاإلب وأنظمة التقاریر وكفاءة كفایة یضمن أناإلدارة  مجلس على یتعین 2.2.10

 األقل على التقاریر ھذه تغطي أن وینبغي. العام خالل األقسامو ةاإلدار سلمج ولجان التجاري البنكإدارة  مجلسإلى 
: السادس والرقابة، اإلشراف تعلیمات - السابع قسمال ،بنوكلل المركزي قطر مصرف تعلیمات في المفصلة القضایا

 ).المركزي قطر مصرف تجاهاإلدارة  مجلس مسؤولیة( 2/1/8 الوطنیة، المصارف على وحدالم اإلشراف
 في انتھاكات أي عن الكشف في فعال نحو على بواجباتھ االمتثال موظف قیام یضمن أناإلدارة  مجلس على 2.2.11

 یكفل أن للمجلس وینبغي. التجاري البنكإدارة مجلسو التنفیذیة اإلدارة إلى بانتظام التقاریر وتقدیم التابعة الشركات
 یكون أن یكفل أن للمجلس وینبغي. یقوموا بعملیات التبلیغ بشكل منتظم وأن تحیزھم وعدم االمتثال موظفي استقاللیة

 الداخلي المدقق یقوم أن ینبغي. التدقیق الداخلي مجال في ذوي خبرةو عالیة كفاءة ذوو موظفون شركاتھ التابعة لدى
 وإدارة للمجلس التابعة واالمتثال التدقیق لجنة إلى مباشرة تقاریره یقدم وأن ومستقل متحیز غیر أساس على بوظائفھ
 .التجاري البنك في الداخليالتدقیق 

 بالشركات تتعلق مخاطر أو نظامیة غیر أحداث أو ،حساسة قضیة أي عن الكشف عن مسؤولاإلدارة  مجلس إن 2.2.12
 .ىأخر وأطرافلمساھمین ل التجاري للبنك التابعة

أي من  في تحدث قد عادیة غیر حوادث بأي المركزي قطر مصرف بإبالغ التنفیذیة واإلدارةاإلدارة  مجلس یقوم 2.2.13
 :وبصفة خاصة األمور التالیةللبنك شركات التابعة ال

 .أي رأي سلبي أو تحفظ أو مالحظات ھامة لمدقق الحسابات الخارجي خالل العام •
 تغییر ھام في أحد المؤشرات المالیة. •
 مشاكل أو تعثر في سداد أحد الدیون الھامة أو بشأن أحد التركزات االئتمانیة الكبیرة. •
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 خفاض مادي في قیمة أحد األصول الھامة.إن •
 .أو األرصدةتجمید أو فرض قیود على أحد األصول  •
 فشل أو تعطل في أنظمة التشغیل ونظم المعلومات. •
اء مجالس إدارة الشركات التابعة أو المدیرین التنفیذیین أي انتھاكات قانونیة أو تھم توجھ ألي عضو من أعض •

 التابعة.المسؤولین بالفروع والشركات 
 استقالة أي عضو مجلس إدارة أو مدیر تنفیذي أو المدقق الداخلي أو مسؤول االلتزام. •
 .والشركات التابعة والمخاطر القانونیة والضریبة الھامةالقضایا المرفوعة على الفروع الخارجیة  •
أي مخالفات أو مالحظات إشرافیة خاصة بالسلطة اإلشرافیة أو المضیفة أو السلطات األخرى المعنیة بالدولة  •

 المضیفة.
 

 :لبنكل ت الزمیلةشركاال تجاه مجلس اإلدارة مسؤولیات 2.3
 .ت الزمیلةاالشرك إدارة مجلس في لھ ممثلین التجاري البنك إدارة مجلس یعین 2.3.1
 اتطلبتم مع وخبرتھ ومھاراتھ الممثل مؤھالت طابقیُ  أناإلدارة  مجلس على تعینی وتعیینھ، ممثل تسمیة عند 2.3.2

 .إلیھ المسندة بواجباتھ لالضطالع اكافیً  اوقتً  منحھ یكفل وأن المنصب، وتوقعات
 االحتیاجات وكذلك ،الشركات الزمیلة إدارة مجلس في بأدائھم یتعلق فیما الممثلین بتقییم دوریا المجلس یقوم 2.3.3

 .والتطویر التعلم فیما یخصّ  االخرى
مجموعة البنك التجاري وأصحاب المصلحة في  تجاهعلى النحو المناسب  مبمسؤولیاتھ القیام 2.2.4.1

 المجموعة؛
 الزمیلةالشركة  وخطط وأداء نشاطات/ بكافة ،إلى مجلس إدارة البنك التجاري تقدیم التقاریر 2.2.4.2

 في ذلك القرارات المتّخذة. ، بماالمعنیة
ً مع االستراتیجیة العامة لمجموعة البنك  ةالتابع شركاتأن یكون توجیھ العلى  الحرص 2.2.4.3 متماشیا

 التجاري.
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 المستندات ذات الصلة
 

 تعلیمات مصرف قطر المركزي للبنوك •

 مركزيالصادرة عن مصرف قطر الفي البنوك والمؤسسات المالیة لحوكمة إرشادات ا •

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة •

 النظام األساسي •

 میثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة •
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 إشراف اإلدارة  )3

 
 الھدف

 
 اإلشراف والرقابة على عملیات البنك الیومیة.فیما یتعلق ب ھإطار ممارسة مجلس اإلدارة لمھامإلى وضع ھدف ھذا القسم ی
 

  عملنطاق ال
 

مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. 
الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا

 تقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاري.البرفع 
 

 المسؤولیات والصالحیات
 

تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 
 .البنك التجاري الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
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 القسم
 

 نقاط عامة 3.1
 

یجوز لمجلس اإلدارة توكیل مسؤولیة القیام بالعملیات الیومیة إلى اإلدارة التنفیذیة ولكنھ یبقى مسؤوالً عن التأكد  3.1.1
من سیر العملیات بشكل فاعل وآمن وصحیح وفقاً لسیاسات وإجراءات البنك الداخلیة المطبقة والقوانین والقواعد 

 فذة.الخارجیة النا
 

یقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على عملیات البنك التجاري لضمان تنفیذ التخطیط الصحیح والحوكمة الفاعلة من  3.1.2
 خالل السیاسات واإلجراءات الشاملة واإلدارة الفعالة للعملیات من قبل اإلدارة التنفیذیة.

 
ذیة قادرة على مواجھة التحدیات الجدیدة الناجمة عن یجب على مجلس اإلدارة تحدید ما إذا كانت اإلدارة التنفی 3.1.3

ً واتخاذ  ً تحدید فعالیة األسالیب المتبعة حالیا تطویر األعمال وما یلحقھا من تعقیدات. على مجلس اإلدارة أیضا
 اإلجراءات الالزمة لتغییر األنظمة وتحسینھا عند الضرورة.

 
لبنك التجاري ورسالتھ واستراتیجیتھ وخططھ وسیاساتھ وقواعد یقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مدى تطور رؤیة ا 3.1.4

السلوك المھني وھیكلیة الرقابة الداخلیة وتفویض الصالحیات والھیكل التنظیمي. كما یقوم بمراجعتھا والموافقة 
 علیھا.

 
البنك، ما شأنھ أن معلومات الدقیقة من اإلدارة التنفیذیة ومصادر العلى البنك أن یستمر في طلب الحصول على  3.1.5

یسّھل عملیة مراقبة سیر العملیات بأفضل الطرق والذي من شأنھ أیًضا أن یُفضي  إلى اتخاذ القرارات الصحیحة 
 فیما یتعلق باألعمال.
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 تفویض الصالحیات 3.2
 

ویض بالصالحیات یملك مجلس اإلدارة السلطة بتفویض الصالحیات لإلدارة التنفیذیة للبنك. مع العلم بأن ھذا التف 3.2.1
 ال یعفي مجلس اإلدارة من أیة مسؤولیة بالصالحیات المفّوضة.

 
یحدد مجلس اإلدارة الصالحیات التي یجوز تفویضھا لإلدارة التنفیذیة والسلطات، والتي یجب أن تبقى ضمن  3.2.2

لس اإلدارة االئتمانیة صالحیة مجلس اإلدارة أو لجانھ. یجب األخذ في االعتبار الشروط التنظیمیة ومسؤولیات مج
 والقانونیة تجاه البنك وأصحاب المصالح خالل تفویض الصالحیات لإلدارة التنفیذیة.

 
 .د أو یوسع نطاق السلطات المفوضة، وفقا لألنظمة، إلى مستویات أدنى من اإلدارة التنفیذیةیجوز للمجلس أن یقیّ  3.2.3

 
 تطویر الھیكل التنظیمي 3.3

 
 اإلدارة على تطویر الھیكل التنظیمي للبنك ویوافق علیھ. یشرف مجلس  3.3.1  

 
 یتم توزیع الصالحیات من المساھمین عن طریق المجلس الذي یرأسھ الرئیس إلى اإلدارة التنفیذیة. 3.3.1.1

 
كما تمتد الصالحیات من مجلس اإلدارة إلى مجلس إدارة/اللجنة التوجیھیة للكیانات ذات الصلة  3.3.1.2

 أو أي من الموظفین المصرح لھم بذلك. ،لى اإلدارة التنفیذیة وكل موظفومن ثّم إ
 

تفویض الصالحیات الھیكل التنظیمي، یمكن الرجوع إلى كتیب  تفویض الصالحیات في لمزید من التفاصیل عن  3.3.2
 بإدارة الموارد  الخاص

 ).DOA-001-01-12البشریة في البنك ( 
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 المستندات ذات الصلة

 
 .ألساسيالنظام ا •

 .قانون الشركات التجاریة •

 تعلیمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي. •

 .نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة •

 ).DOA-001-01-12البشریة (بإدارة الموارد  تفویض الصالحیات الخاصكتیب  •
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 تخطیط التعاقب الوظیفي  )4

 
 الھدف

 
 تخطیط التعاقب الوظیفي في البنك التجاري ضمن إطار رسمي.ادات المتعلقة باإلرشیضع ھذا القسم 

 
  نطاق العمل

 
مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. 

الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،لتابعة المعنیة وخططھاالشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة ا
 التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاري.برفع 

 
 المسؤولیات والصالحیات

 
ذا القسم من تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھ

 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
 

 القسم
 

 یضمن مجلس اإلدارة وضع خطة تعاقب وظیفي للرئیس التنفیذي والمدیرین التنفیذیین اآلخرین. 4.1
 

 المسؤولین التنفیذیّین.
 

 سلسلة القیادة  4.2
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 ون قیام رئیس مجلس اإلدارة بمھامھ، یتولى مھام الرئیس إّما نائب   لدى حدوث أّي أمٍر طارئ یحول د  4.2.1

 الرئیس أو أّي عضٍو آخر یعیّنھ مجلس اإلدارة مؤقتاً ریثما یتّم انتخاب رئیس جدید.
 

لدى حدوث أّي أمٍر طارئ یفضي إلى تغیّب الرئیس التنفیذي أو عدم تمّكنھ من القیام بمھامھ ، یرّشح الرئیُس  4.2.2
 فیذّي المدیَر العام التنفیذي المناسب لتولي مسؤولیاتھ،  بصفتھ رئیس تنفیذي باإلنابة. التن

 
 یتولى المدیر العام التنفیذي المرّشح منصب الرئیس التنفیذي باإلنابة إلى أن یحصل ما یلي:  4.2.3

 
 یستأنف الرئیس التنفیذي مھامھ؛ 4.2.3.1 
 
 ي جدید؛یعین مجلس اإلدارة رئیس تنفیذ 4.2.3.2 
 

یقرر مجلس اإلدارة بأغلبیة األصوات أن مدیًرا عاًما تنفیذی�ا آخَر یجب أن یتولى مھام الرئیس  4.2.3.3
 التنفیذي باإلنابة، أو حین یرى المجلس بأن من تّم ترشیحھ عاجٌز عن إتمام ما أوكل إلیھ من مھام.

  
على أداء مھامھ لسبب طارئ، سیتولى أحد أعضاء اللجنة  في حال تغیّب الرئیس التنفیذي باإلنبة أو عدم قدرتھ 4.2.4

 التنفیذیة المنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة مھام الرئیس التنفیذي باإلنابة.
 
 سیواصل عضو اللجنة التنفیذیة المنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة العمل بصفة الرئیس التنفیذي باإلنابة حتى: 4.2.5

 
 ذي إلى أداء مھامھ؛ أویعود الرئیس التنفی 4.2.5.1 
 
 یتم تعیین رئیس تنفیذي جدید من قبل مجلس اإلدارة؛ أو 4.2.5.2 
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یقرر مجلس اإلدارة بأغلبیة األصوات أن مدیر عام تنفیذي آخر یجب أن یتولى مھام الرئیس  4.2.5.3

 من مھام. التنفیذي باإلنابة، أو حین یرى المجلس بأن من تّم ترشیحھ عاجٌز عن إتمام ما أوكل إلیھ
 

 اإلبالغ / اإلفصاح 4.3
 

 ) من قانون الشركات التجاریة)2یتم إبالغ وزارة التجارة والصناعة فور حدوث أیة تغیرات. (المادة (  4.3.1
 

 یتم إعالم األشخاص أو المجموعات أو الشركات المحددة من قبل مجلس اإلدارة خطی�ا بحدوث أیة تغییرات. 4.3.2
 

4.4  
 تفویض الصالحیات الخاص وكتیب  (POL-001-12-12) الخاص بالموظفین كتیب رأس المال البشري لىیرجى الرجوع إ

 لمزید من التفاصیل. )DOA-001-01-12بإدارة الموارد البشریة (
. 

 
 

 المستندات ذات الصلة 
 

 النظام األساسي •

 قانون الشركات التجاریة •

 )POL-001-01-12كتیب السیاسات الخاص بإدارة رأس المال البشري ( •

 )DOA-001-01-12بإدارة الموارد البشریة ( تفویض الصالحیات الخاص كتیب •
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 والموظفین مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  )5

 
 الھدف

 
 إطار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة في البنك.إلى تحدید ھذا القسم یھدف 

 
 نطاق العمل 

 
مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما سم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. ینطبق ھذا الق

الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا
 جلس إدارة البنك التجاري.التقاریر بشأنھا إلى مبرفع 

 
 المسؤولیات والصالحیات

 
تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 

 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
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 القسم
 

 نقاط عامة 5.1
 

قام مجلس اإلدارة بإقرار السیاسات/المعاییر المحددة التي تشمل المبادئ واإلرشادات التي تدفع على أساسھا  5.1.1
المكافآت إلى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والموظفین من جمیع المستویات. (تعمیم مصرف قطر المركزي 

 )18/2014رقم 
  

صرف المكافآت والحوافز، دون أن یترك ذلك تحدید و وإجراءاتعلى نظام اإلشراف  مجلس االدارة یتولى 5.1.2
للرؤساء والمدیرین والتنفیذیّین.  كما ینبغي أن یتولى عملیة اإلشراف على المكافآت أعضاء من المجلس 

مصرف قطر (تعمیم   وموظفین یتمتعون باالستقاللیة والخبرة في إدارة المخاطر وتقدیر الحوافز والمكافأت.
 )75/2011المركزي رقم 

 
على مجلس اإلدارة مراقبة وتقییم نظام تحدید وصرف الحوافز للتحقق من العمل بھ على النحو المنشود. ومن  5.1.3

االمتثال للسیاسة واإلجراءات المعتمدة من المجلس. وعلى المجلس أن یعمل بشكل دوري منتظم على تقییم 
د وصرف الححوافز والمكافآت وإعادة تقییم السیاسة والنظام وفقًا لذلك. (تعمیم وقیاس المخاطر المرتبطة بتحدی

 )75/2011مصرف قطر المركزي رقم 
 

 اإلرشادات المتعلقة بمكافآت مجلس اإلدارة 5.2
 

یجب أن تكون المكافآت كافیة الستقطاب أعضاء مجلس اإلدارة المؤھلین وللمحافظة علیھم وتحفیزھم، على أن  5.2.1
 نب البنك أیًضا دفع أكثر مّما یلزم لھذه الغایة.یتج
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ً إلطار المكافآت المحدد بموجب تعمیم مصرف قطر المركزي رقم  5.2.2 تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا
نظام حوكمة الشركات الصادر عن ) و11/2015وامتثاالً لقانون الشركات التجاریة (القانون رقم  18/2014

والنظام األساسي. یقدّم إطار المكافآت إلى المساھمین في الجمعیة العامة للموافقة علیھ  المالیة ھیئة قطر لألسواق
ویصبح بعدھا متاحاً للعامة. (وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رقم 

الشركات الصادر عن ھیئة قطر  نظام حوكمة) من 18" والمادة (5/9الفقرة  –، "المبدأ التاسع 68/2015
 )لألسواق المالیة

 
یجب أن یستند تحدید مكافآت وحوافز أعضاء مجلس اإلدارة على تقییم أدائھم قیاًسا على أداء البنك. ویجوز أن  5.2.3

رتكز تتضمن المكافآت قسماً ثابتاً وقسماً مرتبطاً باألداء. وتجدر اإلشارة إلى أن القسم المرتبط باألداء یجب أن ی
على أداء البنك على المدى الطویل. (وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب 

نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة ) من 18" والمادة (5/5الفقرة  –، "المبدأ التاسع 68/2015تعمیم رقم 
 )قطر لألسواق المالیة

 
لمشاركة في تحدید مكافآتھم الخاصة أو حضور أي اجتماع أو مداوالت تتم ال یجوز ألي من أعضاء المجلس ا 5.2.4

 لمناقشة تحدیدھا.
 

 ) من النظام األساسي: 32، والمادة رقم (18/2014وفقاً لتعمیم مصرف قطر المركزي رقم   5.2.5
 

 لایر قطري. 2.000.000الحد األقصى للمكافأة السنویة لرئیس مجلس اإلدارة  5.2.5.1 
 
 لایر قطري. 1.500.000الحد األقصى للمكافأة السنویة لعضو مجلس اإلدارة  5.2.5.2 
 

في حالة مشاركة العضو في أیة لجنة من لجان مجلس اإلدارة یكون الحد األقصى للمكافأة  5.2.5.3
 لایر قطري.  500.000اإلضافیة مبلغ 
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بعد خصم االحتیاطات واالستقطاعات یتم صرف المكافآت في حالة تحقیق البنك أرباًحا صافیة   5.2.5.4

 % من رأسمال البنك المدفوع على المساھمین. 5وتوزیع ربح ال یقل عن 
 

 أو العضو خالل السنة. علیھا الرئیستخصم أي مكافآت أو بدالت حصل  5.2.5.5
 

 تدفع المكافآت فقط عند الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. 5.2.5.6
 

% من الربح الصافي للشركة بعد 5المكافآت السنویة التي یتلقاھا مجلس اإلدارة ما مجموعھ  ال یجب أن تتعدى 5.2.6
 2.5.4خصم االحتیاطات واالستقطاعات القانونیة وتوزیع األرباح النقدیة والعینیة على المساھمین وفقًا للبند 

من  18ام األساسي، والمادة رقم من النظ 32والمادة رقم  2015لعام  11أعاله، وقانون الشركات التجاریة رقم 
 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة.  

  
 یحدد مبلغ ھذه المكافآت سنویاً من قبل الجمعیة العامة، آخذین في االعتبار مستوى ربحیة البنك. 5.2.6.1

 
أو الرسوم (إن وجدت، بما في ذلك رسوم یعلن مجلس اإلدارة في الجمعیة العامة عن كل المكافآت أو الرواتب  5.2.7

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة) أو األجور أو المبالغ التي حصل علیھا األعضاء بھذه الصفة أو منافع مادیة 
 أخرى مقابل أعمال تمت وفقاً لقانون الشركات التجاریة وتعلیمات مصرف قطر المركزي.

  
ت التجاریة، یجب إبالغ المساھمین عن المكافآت التالیة قبل ) من قانون الشركا122وفقاً للمادة ( 5.2.7.1

 الجمعیة العامة:
 



 
 میثاق الحوكمة 

 
6.0اإلصدار رقم:                                                                                                                                                                                                                          

Page 49                                                                                                                                                           2020 مبرسبت  

كل المبالغ التي یحصل علیھا رئیس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  -أ
خالل السنة المالیة بما في ذلك الرواتب واألجور والبدالت ومكافآت حضور االجتماعات 

 توظیف والخدمات االستشاریة؛والتعویضات مقابل التكالیف وال

 
 المنافع العینیة التي یتمتع بھا رئیس مجلس اإلدارة واألعضاء خالل السنة المالیة؛  -ب

 
 المكافآت المقترح توزیعھا على أعضاء مجلس اإلدارة؛ -ت

 
المبالغ المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة الحالیین والسابقین كمعاشات تقاعدیة أو تعویض  -ث

 نقضاء مدة عضویة عضو مجلس اإلدارة.مقابل إنھاء خدمة/ا

 
 

 اإلرشادات المتعلقة بمكافآت اإلدارة التنفیذیة 5.3
 

مكافآت اإلدارة التنفیذیة في البنك التجاري للتأكد من أن ھذه البرامج تنافسیة  ھیكلیات بتطویریقوم مجلس اإلدارة  5.3.1
 حیتھ بما یتوافق مع استراتیجیة البنك التجاري.مقارنةً بالسوق وتكافئ األداء الذي یساھم في نمو البنك ورب

 
یحدد مجلس اإلدارة خطط التحفیز لإلدارة التنفیذیة بما في ذلك خطط المكافآت المبنیة على الحوافز وحقوق  5.3.2

المساھمین. كما یحدد األھداف التي یجب تحقیقھا بموجب ھذه الخطط ویراجع النتائج ویقر المبالغ الواجب 
 د تحقیق ھذه األھداف.تسدیدھا عن
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 یحدد مجلس اإلدارة شروط تعویضات اإلدارة التنفیذیة عند إنھاء العقود قبل انتھاء مدة العقد.  5.3.3
 

ومبادئ سیاسة ) PRO-001-12-12( الخاص بالموظفین الرجوع إلى كتیب رأس المال البشري یرجى  5.3.4
 المنافع إلى الموظفین.لمناقشة سیاسة البنك في تحدید المكافآت والمكافآت 

 
 

 
 
 

 المستندات ذات الصلة 
 

 النظام األساسي •

 قانون الشركات التجاریة •

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة •

 تعلیمات مصرف قطر المركزي •

 75/2011تعمیم مصرف قطر المركزي رقم  •

 18/2014تعمیم مصرف قطر المركزي رقم  •

 68/2015زي رقم تعمیم مصرف قطر المرك •

 مبادئ سیاسة المكافآت •



 
 میثاق الحوكمة 

 
6.0اإلصدار رقم:                                                                                                                                                                                                                          

Page 51                                                                                                                                                           2020 مبرسبت  

 )    PRO-001-12-12( الخاص بالموظفین رأس المال البشريكتیب  •
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 اإلبالغحوكمة والبقواعد  االلتزام )6

 
 الھدف

 
 .اإلبالغ في إطار حوكمة الشركات في البنكو إلى تحدید ھیكلیة االلتزامھذا القسم یھدف 

 
 نطاق العمل 

 
مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ.  ینطبق ھذا القسم على مجلس

الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا
 لبنك التجاري.التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة ابرفع 

 
 المسؤولیات والصالحیات

 
تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 

 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
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 القسم
 

 حوكمةالبقواعد  االلتزام 6.1
 

البنك بالمبادئ المحددة في ھذا القسم واإلرشادات التنظیمیة المطبقة في  التزامعلى مجلس اإلدارة التأكد من  6.1.1
إطار الحوكمة. علیھ أیًضا أن یقوم بمراجعة ممارسات حوكمة الشركات الخاصة بھ وتحدیثھا ومراجعتھا بشكل 

، "المبدأ 68/2015رة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رقم منتظم (وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصاد
) من نظام حوكمة الشركات الخاص بھیئة قطر لألسواق المالیة). یقوم 4) و(3" والمادة (1الفقرة  –الثامن 

 مجلس إدارة البنك التجاري بضمان االلتزام باألنظمة واإلرشادات المطبقة كما یلي:
  

 لشركات والكیانات القانونیة المدرجة في األسواق التي تخضع لرقابة ھیئة قطر لألسواق المالیة:نظام حوكمة ا 6.1.2 
 

كونھ شركة مدرجة في بورصة قطر، یجب على البنك التجاري اإلفصاح في تقریره السنوي عن   6.1.2.1
المالیة  مدى التزامھ بتطبیق مبادئ وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق

ألسباب تقبلھا الھیئة مراعاة للمصلحة العامة أو مصلحة السوق أو حمایة للمستثمرین، یجب تحدید 
المادة أو المواد التي لم تلتزم بتطبیق أحكامھا ومبررات عدم التطبیق أو أسباب المخالفة بحسب 

قطر لألسواق  من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة 2األحوال بتقریر الحوكمة (المادة 
 المالیة). 

 
یلتزم مجلس إدارة البنك التجاري بتطبیق مبادئ الحوكمة الواردة في ھذا النظام التي تتمثل في       6.1.2.2

العدالة والمساواة بین أصحاب المصالح وعدم التمییز بینھم على أساس العرق أو الجنس أو الدین 
وألصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكیفیة  والشفافیة واإلفصاح وإتاحة المعلومات للھیئة

من نظام حوكمة  3التي تمكنھم من اتخاذ قراراتھم والقیام بأعمالھم بشكل صحیح (المادة 
 الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).
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 ولیةالمسؤ قیم یوصي نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة بإعالء    6.1.2.3
 الخاصة، المصلحة على المصالح وأصحاب العامة الشركة المصلحة وتقدیم للشركة، االجتماعیة

 الناشئة المسؤولیة وتحمل وإخالص وشرف ونزاھة نیة بحسن والوظائف والمھام الواجبات وأداء
من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة  3. (المادة والمجتمع المصالح أمام أصحاب عنھا
  لألسواق المالیة). قطر

 
على المجلس مراجعة وتحدیث تطبیقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة. وااللتزام بتطبیق  6.1.2.4

أفضل مبادئ الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أیة أوراق مالیة في سوق أجنبیة وإعالء مبدأ 
لصادر عن ھیئة قطر من نظام حوكمة الشركات ا 3(المادة التداول العادل بین المساھمین. 

 لألسواق المالیة).
 

یلتزم المجلس بتطویر قواعد السلوك المھني التي تجّسد قیم الشركة، وبالمراجعة الدوریة  6.1.2.5
والمنتظمة لسیاساتھا، ومواثیقھا، وإجراءاتھا الداخلیة التي یجب على أعضاء المجلس، واإلدارة 

من نظام حوكمة الشركات  3(المادة االلتزام بھا. التنفیذیة العلیا، والمستشارین، والموظفین 
 الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).

 
 إرشادات الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالیة الصادرة عن مصرف قطر المركزي   6.1.3

 
 68/2015لحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بموجب التعمیم رقم تشّكل إرشادات ا 6.1.3.1

جزًء من الجھود المستمرة  مصرف قطر المركزي) الصادرة عنالشركات  حوكمةت (إرشادا
لمصرف قطر المركزي لتطویر األدوات التنظیمیة من أجل التعامل مع أفضل معاییر الحوكمة 

 الدولیة. 
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 مصرف قطر المركزي الصادرة عنالشركات  على البنك التجاري أن یلتزم بإرشادات حوكمة 6.1.3.2
سیاسات بحسب متطلباتھا. غیر أن البنك التجاري ومصرف قطر المركزي یقران أنھ وتطبیق ال

"في بعض الحاالت، ال یمكن تطبیق بعض متطلبات اإلرشادات في كل البنوك والمؤسسات 
 المالیة. وفي ھذه الحال، یخضع البنك أو المؤسسة المالیة إلى مبدأ "االلتزام أو الشرح"."

 
 إرشادات أخرى   6.1.4

  
العتماد  1999أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفیة مبادئ إرشادیة لحوكمة الشركات عام  6.1.4.1

 ).2006ممارسات الحوكمة الصحیحة في البنوك والمؤسسات المالیة (تم تنقیحھا في فبرایر 
 

ة ) إلى تطویر مجموعة من مبادئ الحوكمOECDبادرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ( 6.1.4.2
). وقد تم قبول مبادئ حوكمة الشركات الصادرة 2006(تم تنقیحھا في فبرایر  1999في یونیو 

 ) كمعیار دولي.OECDعن منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (
 
 

 اإلبالغ في إطار الحوكمة 6.2
 

بنك التجاري على على مجلس اإلدارة أن یشجع اإلفصاح االستباقي والواضح وإطالع أصحاب المصالح لدى ال 6.2.1
 كافة المسائل التي لھا عظیم األثر تؤثر على البنك.

 
یجب على البنك التجاري االلتزام بكل متطلبات اإلفصاح بما في ذلك تقدیم التقاریر المالیة باإلضافة إلى  6.2.2

لى البنك اإلفصاح عن عدد أسھم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وكبار المساھمین. كما یتعین ع
التجاري اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس إدارتھ وخبراتھم العلمیة والعملیة من واقع سیرھم 
الذاتیة، وما إذا كان أّي منھم عضًوا في مجلس إدارة شركة أخرى (إن وجدت). ویتم أیضاً الكشف عن أسماء 
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تشكیلھا. (وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصادرة من ِقبل  أعضاء اللجان المختلفة التي یشكلھا مجلس اإلدارة مع تبیان
) من نظام حوكمة 25، "المبدأ الحادي عشر" والمادة (68/2015مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رقم 

 الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة)
 

جاري تتیح معلومات دقیقة وصحیحة على المجلس أن یتأكد أن جمیع عملیات اإلفصاح التي یقوم بھا البنك الت 6.2.3
وغیر مضللة. (وفقًا إلرشادات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رقم 

) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق 25، "المبدأ الحادي عشر" والمادة (68/2015
 المالیة)

 
  في البنوك لحوكمة إرشادات اإلى المساھمین بما یتفق مع  سنوّيٍ  تقریرٍ اإلدارة على رفع مجلس یعمل    6.2.4

لبنك اإللكتروني لموقع الویتاح لألطراف المھتمة على ، الصادرة عن مصرف قطر المركزيوالمؤسسات المالیة 
 التجاري على شبكة اإلنترنت.

 
 تقریر حوكمة الشركات  6.2.5

 
الحوكمة ویرفق تقریر ریر سنوي حول الحوكمة یوقّعھ الرئیسیتعین على البنك التجاري إعداد تق 6.2.5.1

من نظام حوكمة الشركات  4ویكون جزء ال یتجزأ من التقریر السنوي للبنك (المادة  ھذاالسنوي 
 )الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة

 
لصادر عن ھیئة یتضمن التقریر إفصاح البنك عن االلتزام بتطبیق أحكام نظام حوكمة الشركات ا 6.2.5.2

، مبادئ نظام الحوكمة وأحكامھویشمل جمیع المعلومات المتعلقة بتطبیق قطر لألسواق المالیة. 
 :على سبیل المثال ال الحصروالتي منھا 

 
 .جراءات التي اتبعتھا الشركة بشأن تطبیق أحكام ھذا النظامإلا 6.2.5.2.1
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ومن بینھا المخالفات والجزاءات  ةالسنل الفصاح عن المخالفات التي ارتكبت خإلا 6.2.5.2.2
التي وقعت علیھا لعدم التزامھا بتطبیق أي من مبادئ أو أحكام ھذا النظام، وبیان 

 .أسبابھا، وطریقة معالجتھا وسبل تفادیھا في المستقبل
 

دارة التنفیذیة العلیا اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانھ، وإلا 6.2.5.2.3
 .السنة، ومكافآتھم اللعمالھم خأحیاتھم ومسؤولیاتھم والة وصبالشرك

 
فصاح عن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلیة في الشركة بما فیھا إلا 6.2.5.2.4

 .ستثمارات، وما یتصل بھا من معلوماتإلالشؤون المالیة وا ىشراف علإلا
 

 .لیھ من توصیاتإنتھت عمال اللجان متضمنة عدد اجتماعاتھا وما اأ 6.2.5.2.5
 

جراءات التي تتبعھا الشركة لتحدید المخاطر التي قد تواجھھا إلفصاح عن اإلا 6.2.5.2.6
وطرق تقییمھا وإدارتھا، وتحلیل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجھھا الشركة، 

 .في السوق المتوقعةو غیر أنظمة المعتمدة لمواجھة التغیرات الجذریة ألومناقشة ا
 

عضائھ بتحقیق مصالح الشركة، أداء المجلس ومدى التزام أفصاح عن تقییم إلا .5.2.76.2
فصاح عن تقییم إلاووالقیام بأعمال اللجان، وحضور اجتماعات المجلس ولجانھ، 

دارة التنفیذیة العلیا بشأن تطبیق نظام الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر بما أداء اإل
غات، والطریقة التي ال، والمقترحات، والبىشكاوفیھا تحدید عدد التظلمات، وال

 .عالج بھا المجلس المسائل الرقابیة
 

فصاح عن أوجھ الخلل في تطبیق نظام الرقابة الداخلیة كلیا او جزئیا او مواطن إلا 6.2.5.2.8
و قد تؤثر على أثرت أت الطوارئ التي فصاح عن حاالإلالضعف في تطبیقھ، ا
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خفاق إلا حاالتجراءات التي اتبعتھا الشركة في معالجة إلداء المالي للشركة، وااأل
 ة.في تطبیق نظام الرقابة الداخلی

 
دراج إلفصاح واإلفصاح عن مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلا 6.2.5.2.9

 في السوق.
 

م، فصاح عن أي نزاع او خصومة تكون الشركة طرفا فیھا بما فیھا التحكیإلا 6.2.5.2.10
 والدعاوى القضائیة.

 
 .ت والصفقات التي تبرمھا الشركة مع أي طرف ذي عالقةالفصاح عن التعامإلا 6.2.5.2.11

 
 

او  بعد االنتھاء من تحضیره للجمعیة العامة یُرفع التقریر إلى ھیئة قطر لألسواق المالیة بشكل سنوي      6.2.5.3 
 في أي وقت تطلبھ الھیئة.

 
نشر الدعوة للجمعیة العامة في الصحف المحلیة  قبل . قریر على الموقع اإللكتروني للبنك ینشر الت   6.2.5.4

 .یوم من الجمعیة العامة على األقل) 15(قبل 
 

 
 تتولى إدارة شؤون الشركة الدور الرئیسي في إعداد تقریر الحوكمة السنوي بالتنسیق مع وحدات        6.2.5.5 

 ت الصلة.العمل ذا                   
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 المستندات ذات الصلة    6.3
 

 النظام األساسي •

 قانون الشركات التجاریة  •

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة •

 الصادرة عن مصرف قطر المركزيفي البنوك والمؤسسات المالیة لحوكمة إرشادات ا •

 )POL-002-01-01كتیب السیاسات الخاص بإدارة شؤون الشركة ( •

 )POL-001-02-06كتیب السیاسات الخاص بإدارة االلتزام ( •
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 البنوك التابعةعالقة/ال ذويطراف األمع التعامالت  )7
 

 الھدف
 

 .البنوك التابعة/عالقةال ذويطراف األمع یجب على البنك االلتزام بھا لدى التعامل  التياإلرشادات یحدد ھذا القسم 
 

 نطاق العمل 
 

مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ.  ینطبق ھذا القسم
الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا

 س إدارة البنك التجاري.التقاریر بشأنھا إلى مجلبرفع 
 

 المسؤولیات والصالحیات
 

تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 
 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
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 القسم
 

 التعریف والماھیة 7.1
 

ً للمادة األولى من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، یعتبر الشخص/الكیان  7.1.1 وفقا
 القانوني من األطراف ذات العالقة مع البنك التجاري في الحاالت التالیة:

 
 الزمیلة؛ التابعة / كأو البنوإذا كان عضواً في مجلس إدارة البنك التجاري  -أ 
 

 إذا كان عضواً في اإلدارة التنفیذیة للبنك التجاري أو اإلدارة التنفیذیة في البنوك التابعة/الزمیلة؛ -ب 
 

 % أو أكثر من أسھم البنك التجاري أو أي من البنوك التابعة/الزمیلة؛5إذا كان یملك أو یسیطر على  -ت 
 

 ى الدرجة الثانیة؛ أقارب وشركاء األشخاص المشار إلیھم أعاله حت -ث 
 

 كل شخص اعتباري مسیطر علیھ من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا وأقاربھم حتى  -ج 
 الدرجة الثانیة؛

 

 كل شخص اعتباري مشارك في مشروع أو أي مشاركة من أي نوع مع البنك التجاري أو شركاتھ  –ح 
 التابعة والزمیلة؛

 
 

 ) 24، وللغایات المحاسبیة، یعّرف المعیار المحاسبي رقم (في ھذا الصدد النظاماس بأحكام دون المسمن   7.1.2
 "اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة" األطراف ذات العالقة كما یلي:
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  بشكل مباشر أو غیر مباشر، من خالل وسیط أو أكثر: الطرف الذي، 7.1.2.1

 
السیطرة المشتركة مع الكیان (أي الشركات  یتحكم بالكیان أو یخضع للكیان أو یكون تحت -أ

 األم والشركات والبنوك التابعة والزمیلة)؛

 لھ مصلحة في الكیان ویكون بذلك لھ تأثیر كبیر على الكیان؛ -ب

 یشارك في التحكم بالكیان. -ت

) "االستثمارات في الشركات 28الشركة الزمیلة (كما ھي محددة في المعیار المحاسبي رقم ( 7.1.2.2
 یلة") للكیان؛الزم

 
) "الحصص في المشروعات 31المشروع المشترك (أنظر المعیار المحاسبي الدولي رقم ( 7.1.2.3

 المشتركة")؛
 

 أحد الموظفین اإلداریین الرئیسیین في الكیان أو الشركة األم؛ 7.1.2.4
 

 )؛7.1.2.4) أو (7.1.2.1أحد أفراد عائلة أي من األفراد المذكورین في البند ( 7.1.2.5
 

) أو 7.1.2.5) أو البند (7.1.2.4الكیان الذي یخضع لسیطرة أي من األفراد المذكورین في البند ( 7.1.2.6
الذي یتشارك في السیطرة علیھ أحد ھؤالء األفراد أو الذي لھؤالء األفراد تأثیر كبیر علیھ أو الذي 

 ق التصویت فیھ.یكون لھؤالء األفراد، بشكل مباشر أو غیر مباشر، حصة ھامة من حقو
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خطة فوائد ما بعد انتھاء الخدمة لصالح الموظف و/أو مزود الخدمة أو لصالح أي كیان من ضمن  7.1.2.7
 األطراف ذات العالقة بالكیان.

  
 ) المتعلق باإلفصاح عن األطراف ذات العالقة، إن "أفراد عائلة الفرد 24بحسب المعیار المحاسبي رقم ( 7.1.3

 راد العائلة الذین قد یؤثروا على ذلك الفرد أو أن یتأثروا بھ في تعامالتھم مع الكیان، بمن فیھم:المقربین" ھم أف
 

 زوجة/زوجات الفرد واألوالد؛ 7.1.3.1
 

 أوالد زوجة/زوجات الفرد؛ 7.1.3.2
 

 أتباع الفرد أو زوجة/زوجات الفرد. 7.1.3.3
 
 

 بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة نلخص فیما یلي األھداف العامة والمحددة المتعلقة 7.2
 
 األھداف العامة  7.2.1

 
یجب أن یتأكد مجلس اإلدارة من أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة أو لصالحھا تتم  7.2.1.1

 وفقاً لشروط مقبولة وضمن الممارسات اآلمنة والصحیحة المحددة.
 

لإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة یكفل مجلس اإلدارة وضع إجراءات واضحة  7.2.1.2
 إلى المساھمین.
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یقر مجلس اإلدارة اإلرشادات المستخدمة في تحدید أنواع التعامالت مع األطراف ذات العالقة  -أ
 الموافقة. لصالحیةوكفایة الوثائق، والبت في المستویات المناسبة 

 
 األھداف المحددة 7.2.2

 
محددة أو اتفاقیات مفصلة تشمل التعامالت المتكررة وغیر المتكررة مع  یجب توفیر مستندات 7.2.2.1

 األطراف ذات العالقة/الشركات والبنوك الزمیلة.
 

ً ألسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت ومقابل  7.2.2.2 تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا
ا تخالف مصلحة البنك التجاري ویجب أال تتضمن شروطً  الضمانات المناسبة، إذا لزم األمر.

 )).27(نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة رقم (
 

تسدد الرسوم اإلداریة بین األطراف ذات العالقة/الشركات والبنوك الزمیلة (إن وجدت)، في  7.2.2.3
 الوقت المناسب ویتم احتسابھا بشكل متسق وموحد بناًء على:

 
 التكالیف؛سداد  -أ

 التكلفة زائد ربح مقبول (محصور بأنواع محددة من التعامالت)؛ -ب

 القیمة السوقیة العادلة؛ -ت

 النفقات العامة للخدمات والتعامالت بین الشركات والبنوك الزمیلة؛ -ث

 االلتزام بالشروط التنظیمیة بما في ذلك القوانین واألنظمة. -ج
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 الصالحیة  7.3

 
 . طراف ذات العالقة المراجعة والموافقة المسبقَین من قبل مجلس اإلدارة.تتطلب التعامالت مع األ 7.3.1 

 
یجتمع مجلس اإلدارة لمناقشة وضع التعامالت مع األطراف ذات العالقة/الشركات والبنوك  7.3.1.1

ال یجوز ألي "طرف ذي عالقة" یكون طرفا أو لھ صلة  الزمیلة وأي من المسائل ذات الصلة.
أو صفقة تبرمھا الشركة حضور اجتماع المجلس أثناء مناقشتھ تلك العملیة أو بعملیة أو عالقة 

(نظام  .العالقة أو الصفقة، وال یحق لھ التصویت على ما یصدره المجلس من قرارات بشأنھا
 )).27حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة رقم (

 
مع  صرف المساھمین كشفا تفصیلیا بالتعامالت والصفقاتیجب على المجلس أن یضع تحت ت 7.3.1.2

 األطراف ذات العالقة، ویقدّم ملخص إلى الجمعیة العامة للمراجعة والموافقة علیھ.
 

) 26تتم الموافقة على أیة تعامالت ھامة مع أطراف ذات عالقة من قبل الجمعیة العامة. (المادة ( 7.3.1.3
 ھیئة قطر لألسواق المالیة) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن

 
عند النظر في إحدى التعامالت مع األطراف ذات العالقة للموافقة علیھا، یجب إعداد ملف أعمال قانوني یتضمن  7.3.2

 الطبیعة الحیادیة للمعاملة المقترحة، ونتائج اإلفصاح عن ھذه التعامالت في البیانات المالیة للبنك التجاري.
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 اطر وااللتزامإدارة المخ 7.4
 

یجب على اإلدارة التنفیذیة، بالتعاون مع مجلس اإلدارة ووحدة األعمال االستراتیجیة المعنیة بالمخاطر ومعالجة  7.4.1
نشاطات التعامالت مع األطراف ذات العالقة، أن تكون واعیة ألنواع المخاطر المختلفة الناجمة عن ھذه 

 سمعة. النشاطات مثل مخاطر اإللتزام ومخاطر ال
 

قد یؤدي عدم تخطیط وإدارة معامالت األطراف ذات الصلة على نحو مالئم إلى حدوث مشاكل مع الھیئات  7.4.2
 .التنظیمیة، ومن ثم قد یؤثر على قدرة البنك على النمو أو التنافس على المدى القصیر والطویل

  
 

 توثیق التعامالت مع األطراف ذات العالقة واإلبالغ عنھا 7.5
 

ً للمعاییر المحددة في البند  7.5.1 في حال التخطیط للتعامل مع أطراف ذات عالقة، یتم توثیق المعاملة فوراً وفقا
) وتُقدّم إلى مجلس اإلدارة بغیة مراجعتھا وإقرارھا من قبل الجمعیة العامة. وتشمل تفاصیل المعاملة 7.5.2(

 التي سیتم مناقشتھا ما یلي:
 

 العالقة وعالقتھ بالبنك التجاري؛تحدید الطرف ذو  7.5.1.1
 

 طبیعة المعاملة المقترحة وقیمتھا التقدیریة؛ 7.5.1.2
 

األدلة الداعمة للطبیعة الحیادیة للمعاملة المقترحة بما في ذلك شروط وطریقة الدفع التي كان سیتم  7.5.1.3
 اتباعھا لو لم تكن تربط األطراف أیة عالقة؛

 
 البیانات المالیة للبنك التجاري وإفصاحاتھ. التأثیر المتوقع على 7.5.1.4
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 تشمل المستندات الخاصة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة/البنوك التابعة والزمیلة على أقل تقدیر ما یلي:  7.5.2

 
 تاریخ المعاملة؛ 7.5.2.1  

  
 وصف المعاملة؛ 7.5.2.2

 
 المعاملة؛ تفاصیل الطریقة/الطرق المستخدمة الحتساب قیمة 7.5.2.3

 
 مواعید دفع الرسوم، إن كانت متكررة؛ 7.5.2.4 
 
 تاریخ الموافقات؛ 7.5.2.5 
 

 المعلومات المتعلقة بتبریر التكالیف وتقییمھا، المستخدمة في الوصول إلى قیمة  7.5.2.6
 المعاملة.

 
(نظام حوكمة الشركات الصادر  یتم اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة في التقریر السنوي للبنك. 7.5.3

 ))27عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة رقم (
 

 )ئتمانیةاال تسھیالتباستثناء عقود ال(كبار الموظفین أصحاب العالقة مع البنك و أعضاء مجلس اإلدارةتعامالت  7.6
 
 

7.6.1 
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  ً  مجلس أعضاءأي من  أو دارةاإل مجلس رئیس یُحّظر على ،25/2020 رقم المركزي قطر مصرف لتعمیم وفقا
یشترك، ھو أو أحد أقاربھ من  أو مارسأن ی) أدناه 7.6.3الفقرة  في محدد ھو كما(كبار الموظفین بھ  أو اإلدارة

مشابھة  أنشطة أي في مباشر غیر أو مباشر بشكل ،)أدناه 7.6.4الفقرة  في دمحدّ  ھو كما(الدرجة األولى 
لھ، أو أن یستغل أنشطة البنك لتحقیق أو ترویج أي أنشطة لھ، أو تحقیق أي ألنشطة البنك التجاري، أو منافسة 

 .منافع تجاریة أو شخصیة لھ
7.6.2  ً  أو اإلدارة مجلس أعضاء أو اإلدارة مجلس لرئیس یكون ال ،25/2020 رقم المركزي قطر مصرف تعمیمل وفقا

ً  سواء )أدناه 7.6.3الفقرة  في محدد ھو كما(كبار الموظفین   الدرجة من قارباأل أحد خالل من أو شخصیا
 والمشاریع العقود في ،مباشرة غیر أو مباشرة ،مصلحةأي  )أدناه 7.6.4الفقرة  في محدد ھو كما( األولى

یكون طرفًا فیھا بدون أي استثناءات بخالف عقود التسھیالت  أو، البنك التجاريیجریھا االرتباطات التي و
  لھ وفقًا للسقوف والضوابط المحددة في تعلیمات المصرف المركزي.االئتمانیة التي یقدمھا البنك 

 التنفیذي،المدیر " كبار الموظفین" بتعبیر یقصد ،25/2020 رقم المركزي قطر مصرف تعمیم ألغراض 7.6.3
 الذین االستشاریین الخبراء/والمستشارون ،رئیس قسم التدقیقو التنفیذیة، واإلدارة ھم،یومساعد ونوابھم

 التنفیذیین، الموظفین راكب من أو اإلداري الھیكل مناألعضاء  من وغیرھم یتقاضونھا، ال أو رواتب یتقاضون
 مجلس لجان أو اإلدارة مجلس أوالعضو المنتدب  إلى ون تقاریرھمیقدم أو البنك قرارات علىممن لھم تأثیر 

 .اإلدارة
 أو ینالوالدیعني أحد " األولى الدرجةمن  قریبلا" ،25/2020 رقم المركزي قطر مصرف تعمیم ألغراض 7.6.4

 .الزوج أو الولد
 

 النتائج المحاسبیة  7.7
 

قد یكون للتعامالت مع األطراف ذات العالقة أثر ھام على البیانات المالیة للبنك. وبالتالي، یتعیّن على البنك أن یفصح عن 
ً إذ أنھ یوفر لمستخدم  عالقات وتعامالت مھمة مع أطراف ذات عالقة في بیانات البنك المالیة. ویعتبر ھذا اإلفصاح مھما

 البیانات المالیة المعلومات ذات الصلة لتفسیر النتائج التشغیلیة للبنك التجاري.
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 الرسوم اإلداریة  7.8
 

تشارات إن الرسوم اإلداریة المدفوعة بین البنوك التابعة/الزمیلة مقابل الخدمات المقدمة تشمل بشكل عام االس 7.8.1
اإلداریة وخدمات الموظفین ومعالجة البیانات والتسویق وإدارة التورید والدعم االستراتیجي والمحاسبة 

 والخدمات المالیة وخدمات التدقیق. إذا تّم تقییم الرسوم، على الشركة الزمیلة أن تقدم خدمة محددة.
 

ة أو النسبیة التي تتكبدھا الشركة الزمیلة التي تؤدي الھدف من الرسوم اإلداریة ھو التعویض عن النفقات الفعلی 7.8.2
الخدمة أو تدفع ثمنھا. یجب أن تكون ھذه الرسوم معقولة ومبررة ومبنیة على القیمة السوقیة العادلة للخدمات 

وفي حالة عدم وجود سوق لخدمة معینة، تستند رسوم اإلدارة إلى التكلفة الفعلیة باإلضافة إلى الربح  المقدمة.
 ..معقولال

 
یجب اإلبالغ عن رسوم الخدمات ودفعھا عند استالمھا كما لو كان التعامل مع مزود خدمة ال عالقة لھ بالبنك.  7.8.3

. ولكن بالنسبة للخدمات المقدمة على أساس .وال تدفع المدفوعات المسبقة قبل الخدمات المقدمة بوقت كبیر
ة واجبة الدفع من قبل الشركات الزمیلة بناًء على الرسوم متكرر، یتم اعتماد أقساط شھریة للرسوم اإلداری

اإلداریة السنویة المقدرة لكل كیان. ویمثل كل قسط شھري واحد على اثني عشر من الرسوم اإلداریة السنویة 
ة المقدرة للسنة. بعد تحدید النفقات الفعلیة للسنة، تتم إعادة تخصیص الرسوم اإلداریة وتسویتھا في السنة المالی

 المناسبة.
 

في حال قیام شركة زمیلة (مثل الشركة األم) بتقدیم خدمات محددة بشكل مستمر إلى شركة زمیلة أخرى، یجب  7.8.4
إبرام اتفاقیة بین الكیانات تتضمن تفاصیل الخدمات المقدمة والرسوم المحددة وطریقة احتسابھا وتوقیت الدفع. 

المبادئ التجاریة األساسیة المتبعة عادةً في التعامالت الحیادیة  تكون إدارة كل كیان مسؤولة عن ضمان تطبیق
 وتوافق الممارسة الفعلیة للشركات الزمیلة مع اتفاقیة الرسوم اإلداریة.

 
 یتم توقیع اتفاقیة رسوم إداریة من قبل الممثل المفوض للشركة الزمیلة المشاركة وتشمل على أقل تقدیر ما یلي: 7.8.5
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 لخدمات المحددة التي یجب تقدیمھا؛وصف ا 7.8.5.1 
 
 طریقة احتساب الرسوم اإلداریة لكل خدمة؛ 7.8.5.2 
 
 طریقة الدفع مقابل الخدمات المقدمة ومواعیده؛ 7.8.5.3 
 
 أحكام في حال نشوء أي حاالت تعویض بین الشركات الزمیلة. 7.8.5.4 
 

 تخصیص التكالیف الخاصة  7.9
 

كن تحدید تكالیف بعض التعامالت ونفقاتھا بسھولة لكل شركة زمیلة مشاركة. وبالتالي، في حاالت معینة، ال یم 7.9.1
 یتم إنشاء طرق لتخصیص التكالیف وتوفیر المكافآت المعقولة لكل معاملة.

 
، ضمن أمور أخرى، مما األصولتستند أسالیب التخصیص إلى أفضل تقدیر للتكالیف لكل معاملة، أو على حجم  7.9.2

 .غیر معقول مثل القدرة على الدفع بناًء على توزیعوال یمكن تقدیر التكالیف . للنفقات ا معقوالً یعً یمثل توز
 

 االلتزام 7.10
 

یجب على أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ اإلفصاح عن أیة تعامالت محتملة مع   7.10.1
) حول "تضارب 10من التفاصیل، یمكن الرجوع إلى البند (أطراف ذات عالقة فور معرفتھم بھا. لمزیٍد 

 المصالح". 
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بشان التعامالت مع األطراف ذات  یجب اإلفصاح عن حاالت عدم االلتزام بشروط ھیئة قطر لألسواق المالیة      7.10.2
 العالقة في تقریر الحوكمة الخاص بالبنك.

 
 
 
 

 المستندات ذات الصلة
 

 النظام األساسي  •

 الشركات التجاریةقانون  •

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة •
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 التدقیق الخارجي  )8
 

 الھدف
 

 إشراف مجلس اإلدارة على أعمالھم ونتائجھا.في خارجیین وتعیینھم و بمدققیناتباعھا لالستعانة  یحدد ھذا القسم اإلجراءات التي یجب
 

 نطاق العمل
 

مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما ھذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ.  ینطبق
الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا

 ھا إلى مجلس إدارة البنك التجاري.التقاریر بشأنبرفع 
 

 المسؤولیات والصالحیات
 

تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 
 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
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 قسمال
 

 دور المدققین الخارجیین والخدمات التي یقدموھا  8.1
 

. ویھدف ربع سنوي وسنويیقوم مدقق خارجي مستقل ومؤھل بإجراء تدقیق مستقل للبنك على أساس  8.1.1
التدقیق إلى التأكید لمجلس اإلدارة والمساھمین من جھة موضوعیة أن البیانات المالیة معدة وفقاً للشروط 

 لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وأنھا تمثل المركز المالي للبنك بشكل دقیق.التنظیمیة وا
 

 ) من قانون الشركات التجاریة المھام التالیة:145یشمل دور المدقق الخارجي وفقاً للمادة (  8.1.2
 مراجعة الضوابط المفروضة على أعمال البنك التجاري؛ 8.1.2.1 
 

 ؛وفقاً لقواعد التدقیق المعتمدة ومتطلبات المھنة وأصولھا العلمیة والفنیة حساباتالتدقیق  8.1.2.2
 

 ؛فحص المیزانیة وحساب األرباح والخسائر 8.1.2.3
 

 ؛مالحظة تطبیق القانون والنظام األساسي للبنك التجاري 8.1.2.4
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 فیھ،ة الداخلیة وأنظمة المراقبة المالی للبنك التجاري،فحص األنظمة المالیة واإلداریة  8.1.2.5
 أمالكھ؛والمحافظة على  بنكوالتأكد من مالءمتھا لحسن سیر أعمال ال

 
بنك وملكیتھ لھا والتأكد من قانونیة االلتزامات المترتبة على ال البنك أصوللتحقق من ا 8.1.2.6

 ؛وصحتھا التجاري
 

 البنك؛االطالع على قرارات مجلس اإلدارة والتعلیمات الصادرة عن  8.1.2.7
 

القیام بھا بموجب ھذا القانون وقانون المدقق الخارجي واجبات أخرى یتعین على  ةأی 8.1.2.8
تنظیم مھنة مراقبة الحسابات واألنظمة األخرى ذات العالقة واألصول المتعارف علیھا في 

 .تدقیق الحسابات
 

عن صحة البیانات  كون مسؤوالً وی ،ا للجمعیة العامة ویتلوه علیھاا واحدً تقریرً المدقق الخارجي یقدم  8.1.3
الواردة فیھ، ولكل عضو بالجمعیة العامة حق مناقشة المراقب في أي مسألة بالتقریر وأن یستوضحھ عما 

من  61) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة والمادة 24(المادة ( .ورد فیھ
 النظام األساسي للبنك)

 
 وز للمدقق الخارجي القیام بما یلي:ال یج         8.1.4

 
 ) من قانون الشركات التجاریة)؛143االشتراك بأي صفة في تأسیس البنك (المادة ( 8.1.4.1

 
 المشاركة في مجلس إدارة البنك التجاري أو یكون عضواً فیھ؛ 8.1.4.2
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ن قانون ) م143في البنك (المادة (االشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري  8.1.4.3
 الشركات التجاریة)؛

 
أو أحد أعضاء مجلس إدارتھ  بنكأن یكون شریكاً أو وكیالً أو موظفاً لدى أحد مؤسسي ال 8.1.4.4

 ) من قانون الشركات التجاریة)؛143(المادة ( .قرباھم حتى الدرجة الرابعةاأو من ذوي 
 

لتنفیذیة موظفاً سابقاً لدى المدقق أو تقدیم خدمات تدقیق للبنك إذا كان أحد أعضاء اإلدارة ا 8.1.4.5
 قد شارك في تدقیق البنك بأي صفة خالل السنة السابقة لتاریخ بدء التدقیق.

 
) من 23(المادة ( یجمع المدقق الخارجي بین أعمالھ ومھامھ والواجبات الموكلة إلیھ وأي عمل آخرأن  8.1.5

 لیة). نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق الما
 

تنص سیاسة البنك على عدم توكیل المھام االستشاریة والخدمات غیر المتعلقة بالتدقیق إلى  8.1.5.1
مدقق البنك الخارجي إال وفقاً للضوابط الصارمة التي تحددھا لجنة التدقیق وااللتزام وبعد 

في ) من إرشادات الحوكمة 8الحصول على موافقتھا وموافقة مجلس اإلدارة. (البند (
 البنوك والمؤسسات المالیة الصادر عن مصرف قطر المركزي).

 
یكون المدقق الخارجي مسؤوالً عن إبالغ ھیئة قطر لألسواق المالیة والھیئات الرقابیة األخرى في حال  8.1.6

تخلف البنك عن اتخاذ اإلجراءات المناسبة فیما یتعلق بأي شكوك تم اإلبالغ عنھا أو تحدیدھا من قبل 
 ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).24ق الخارجي. (المادة (المدق

 
) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، على أن یتولى 24تنّص المادة ( 8.1.7

 المدقق الخارجي المھتم التالیة:
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تعرض لھ یتعرض لھ أو یتوقع أن یبأي خطر  -كتابة-إبالغ المجلس المدقق الخارجيعلى   8.1.7.1
ھیئة ، وبكل ما یكتشفھ من مخالفات فور علمھ بھا، ویرسل نسخة من ذلك البالغ إلى البنك

 .قطر لألسواق المالیة
 
الحق في دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد وفقا ألحكام القانون في ھذا الشأن  للمدقق الخارجي 8.1.7.2

 ذلك.على أن یخبر الھیئة ب
 

قدم المدقق الخارجي تقریًرا واحدًا للجمعیة العامة ویتلوه علیھا، ویرسل نسخة منھ إلى ی 8.1.7.3
عن صحة البیانات الواردة فیھ، ولكل عضو بالجمعیة العامة حق  الھیئة، ویكون مسؤوالً 

 .مسألة بالتقریر وأن یستوضحھ عما ورد فیھ ةفي أی المدققمناقشة 
 

من تقریر المدقق الخارجي كل ما یرتبط بأعمال الرقابة وتقییم األداء بالبنك یجب أن یتض 8.1.7.4
 :خاصة المتعلقة باآلتي

 
 مدى مالءمة وفاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة المعمول بھا بالبنك التجاري 8.1.7.4.1

وصف عملیات وضوابط الرقابة الداخلیة ومدى مالئمة تصمیم (
لرقابة الداخلیة على التقاریر وتنفیذ وفعالیة تشغیل ضوابط ا

 .)المالیة
 

مدى قدرة البنك التجاري على االستمرار في مزاولة أنشطتھ وتنفیذ  8.1.7.4.2
 التزاماتھ، ویتم ذلك بشكل مستقل عما یبدیھ مجلس اإلدارة.

 
مدى التزام البنك التجاري بوضع األنظمة واللوائح الداخلیة، ومدى مالءمة  8.1.7.4.3

 .ة وتلك اللوائح لوضع البنك، ومدى التزامھ بتطبیقھاھذه األنظم
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مدى التزام البنك التجاري بنظامھ األساسي وخضوعھ ألحكام القانون  8.1.7.4.4

 .م حوكمة الشركاتوتشریعات الھیئة ذات الصلة بما فیھا أحكام نظا
 

ق وإعداد مدى التزام البنك التجاري بتطبیق أفضل النظم العالمیة في التدقی 8.1.7.4.5
 التقاریر المالیة والتزامھما بمعاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة

(IFRS/IAS) (ISA)  ومتطلباتھا. 
 

مدى تعاون البنك التجاري في تمكینھ من الوصول إلى المعلومات الالزمة  8.1.7.4.6
 .إلتمام أعمالھ

 
 سیاسة التعیین والتناوب 8.2

 
ھیئة حص عروض مراقبي الحسابات المسجلین بجدول المدققین الخارجیین لدى تقوم لجنة التدقیق بمراجعة وف 8.2.1

 ، وترفع إلى المجلس توصیة مسببة باختیار عرض أو أكثر لتعیین مقدمھ مدققا خارجیا للبنك.قطر لألسواق المالیة
 

 نك.فور اعتماد المجلس التوصیة یتم إدراجھا بجدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة للب 8.2.1.1  
 

تتولى الجمعیة العامة مھمة تعیین المدقق الخارجي للبنك وتحدید مكافآتھ/أجره، وذلَك بناًء على اقتراح مجلس  8.2.2
اإلدارة (عن طریق لجنة التدقیق وااللتزام) بالتشاور مع مصرف قطر المركزي. (وفقًا لتعلیمات الحوكمة 

) 23" والبند (2/9الفقرة  –، "المبدأ األول 68/2015 عمیم رقمالصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب ت
تعین الجمعیة العامة مدقق خارجي واحد أو من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة). 

أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقصى خمس سنوات متصلة، وال یجوز إعادة 
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) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق 23(المادة (ل مرور سنتین متتالیتین. تعیینھ قب
 ).المالیة

 
النقاط األساسیة التي یجب التركیز علیھا عند اختیار شركة التدقیق ھي الخبرة المثبتة وجودة وعمق المعرفة التي  8.2.3

ومن ثّم الخبرة في المجال المصرفي بشكل  ،راجعة الحساباتالذین سیكلفون بمھمة میتمتع بھا كل موظفي التدقیق 
 وأي تقاریر تفتیش متوفرة عن الشركة التي تقوم بالتدقیق. ،ونطاق العمل الذي یتعین إنجازه محدد

 
 یجب أن تتماشى سیاسة البنك التجاري المتعلقة بتناوب المدققین الخارجیین مع األحكام المحددة في النظام األساسي 8.2.4

 .نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیةوقواعد مصرف قطر المركزي.، وإرشادات 
 

 إشراف لجنة التدقیق وااللتزام على المدققین الخارجیین 8.3
 

 یرفع المدقق الخارجي تقاریره إلى لجنة التدقیق وااللتزام مباشرةً.  8.3.1
 

ي سیاسات المدقق الخارجي وممارساتھ فیما یتعلق بإجراءات التدقیق الخارجي تنظر لجنة التدقیق وااللتزام ف 8.3.2
 لضمان االلتزام بالقوانین ذات الصلة والممارسات األساسیة في إطار حوكمة الشركات.

 
 تقوم لجنة التدقیق وااللتزام بمراجعة استقاللیة المدقق الخارجي وموضوعیتھ بشكل سنوّي. 8.3.2.1

 
التدقیق واإللتزام مسؤولة عن رفع التوصیات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعیین المدققین الخارجیین  تكون لجنة 8.3.3

للبنك ومكافآتھم والمحافظة علیھم واإلشراف علیھم. تتم الموافقة على كل التوصیات، باألخص التوصیات بشأن 
 ركات التجاریة)) من قانون الش141التعیین والمكافآت، من قبل الجمعیة العامة. (المادة (
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یجب تدوین أي نزاع ینشأ بین لجنة التدقیق وااللتزام ومجلس اإلدارة بشأن تعیین/إعادة تعیین  8.3.3.1
 المدقق الخارجي في تقریر الحوكمة السنوي.

  
ویة مع اإلدارة یجب على لجنة التدقیق وااللتزام مناقشة البیانات المالیة السنویة المدققة والبیانات المالیة ربع السن 8.3.4

التنفیذیة والمدقق الخارجي. باإلضافة إلى ذلك، تكون لجنة التدقیق وااللتزام مسؤولة عن حل أي خالف فیما 
یتعلق بتقدیم التقاریر المالیة قد ینشأ بین اإلدارة التنفیذیة والمدقق الخارجي خالل إصدار تقاریر التدقیق أو أي 

 أعمال أخرى ذات صلة. 
   

على لجنة التدقیق وااللتزام أن تضمن مشاركة المدقق الخارجي في جلسات اللجنة لبناء الثقة ومناقشة یجب  8.3.5
 المسائل المطروحة.

 
بطبیعة الحال، سیتم عقد اجتماعات مع المدقق الخارجي یحضرھا على األقل الشریك المعني  8.3.5.1

 بالعمل وأعضاء رئیسیین آخرین من فریق عمل التدقیق.
 

قد تشمل المناقشات مع المدقق الخارجي المسائل المتعلقة باإلدارة التنفیذیة والمدققین الداخلیین  8.3.5.2
 باإلضافة إلى مسائل أخرى قد یرغب المدققون الخارجیون بمناقشتھا.

 
 یُحظر على المدقق الخارجي وموظفیھ ما یلي: 8.3.6

 
 إفشاء أسرار البنك. 8.3.6.1

 
 لھ ومھامھ والواجبات الموكلة إلیھ وأي عمل آخر بالبنك.الجمع بین أعما 8.3.6.2
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) من نظام حوكمة 23(المادة (. لعمل بالبنك قبل سنة على األقل من تاریخ إنھاء عالقتھ بھا 8.3.6.3
 الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة.

 
 

 المستندات ذات الصلة
 

 النظام األساسي  •

 قانون الشركات التجاریة •

 حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة. نظام •

 لحوكمة في البنوك والمؤسسات المالیة الصادرة عن مصرف قطر المركزيإرشادات ا •

 
ریة )9  الّسِ
 

 الھدف
 

 یحدد ھذا القسم المبادئ واإلرشادات الالزمة للحفاظ على سریة معلومات البنك.
 

 نطاق العمل 
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مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. ینطبق ھذا القسم على مجلس 
الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا

 بنك التجاري.التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البرفع 
 
 

 المسؤولیات والصالحیات
 

تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 
 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 

 
 
 
 
 
 

 القسم
 

 نقاط عامة 9.1
 

یمنع البنك التجاري اإلفصاح عن معلومات البنك السریة للعامة. قد تشمل المعلومات السریة على سبیل المثال ال  9.1.1
 الحصر:

 
 النتائج المالیة المتوقعة والخطط؛ 9.1.1.1 
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 البیانات التقنیة التي لم یتم نشرھا سابقاً؛ 9.1.1.2 
 

ارات التصرف باالستثمارات وعملیات إعادة ھیكلة اإلعالن عن أي استثمارات ومشاریع وقر 9.1.1.3
 الجدیدة؛

 
 استراتیجیات/حمالت التسویق؛ 9.1.1.4

 
 عقود رئیسیة جدیدة أو ملحقاتھا؛ 9.1.1.5

 
 المعلومات/الرواتب الخاصة بالموظفین؛ 9.1.1.6

 
 التغیرات في سیاسات توزیع األرباح؛ 9.1.1.7

 
 ؛التعرض لمنازعات قضائیة ھامة 9.1.1.8

 
 منح أسھم أو قروض جدیدة. 9.1.1.9

 
یجب على كافة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفین اإلقرار أن كل المعلومات المتعلقة بالبنك التجاري أو شركاتھ  9.1.2

 التابعة أو عمالئھ والمعلومات الشخصیة ھي سریة ویجب استخدامھا لغایات متعلقة بالبنك التجاري فقط.
 

ام المعلومات السریة ألغراض ال عالقة لھا بأعمال البنك التجاري إلى قد یؤدي استخد 9.1.2.1
اإلفصاح عن معلومات داخلیة سریة. تدخل المعلومات الداخلیة السریة ضمن الحاالت التي 

) حول 10یجب تجنب تضارب المصالح فیھا. لمزید من المعلومات، یمكن الرجوع إلى البند (
 ".التداول بناًء على معلومات داخلیة " 13والبند رقم  "تضارب المصالح"
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ال یجوز اإلفصاح عن أي معلومات متعلقة بأعمال البنك إلى أطراف خارجیة (ما لم یصرح بذلك من قبل البنك  9.1.3
التجاري أو عمالئھ) وال یجوز استخدامھا لمكاسب شخصیة. إن استخدام ھذه المعلومات لمكاسب شخصیة أو 

 أخالقي وفقاً لسیاسة البنك التجاري.مكاسب أخرى ھو عمل غیر 
 

باإلضافة إلى ذلك، إن كل المعلومات المنشورة (تحت غرض االستخدام الداخلي أو الخارجي) والبرامج  9.1.4
المطورة والكتیبات والمعدات وغیرھا ھي ملك للبنك التجاري ویجب استخدامھا من قبل موظفي البنك التجاري 

 ألي غایات أخرى قد یعتبر انتھاكاً لحقوق النشر وسرقة. فقط. إن استخدام ھذه المواد
 
 

 تصنیف المعلومات السریة    9.2
 
 حدد البنك التجاري التصنیفات التالیة للمعلومات السریة ضمن سیاسة إدارة أمن المعلومات: 9.2.1 
   
 معلومات البنك التجاري السریة: لالستخدام الداخلي فقط 9.2.1.1  
 

المصنفة في ھذه الفئة لیست في غایة الدقة والحساسیة ویمكن نشرھا ضمن البنك إن المعلومات 
 التجاري دون أي قیود.

 
o معاییر معالجة المعلومات 

 المعالجة اآلمنة للمعلومات 

 تخزین المعلومات 
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 نقل المعلومات 

 التصرف بالمعلومات 

 التخلص من المعلومات 

 سلسلة حفظ المعلومات 

 تسجیل المعلومات 

   
 معلومات البنك التجاري السریة: المعلومات الضروریة لمتطلبات العمل 9.2.1.2

 
إن المعلومات المصنفة في ھذه الفئة أكثر دقة وحساسیة في طبیعتھا من المستندات المصنفة 
"لالستخدام الداخلي فقط" وینحصر نشرھا على الموظفین و/أو مزودي الخدمة الذین یحتاجون 

م بعملھم. قد تشمل المعلومات المصنفة في ھذه الفئة تفاصیل المشاریع إلى ھذه المعلومات للقیا
 الجدیدة والمعلومات المتعلقة بالموظفین.

 
o معاییر معالجة المعلومات 

 المعالجة اآلمنة للمعلومات 

 تخزین المعلومات 

 نقل المعلومات 

 التصرف بالمعلومات 
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 التخلص من المعلومات 

 سلسلة حفظ المعلومات 

 اتتسجیل المعلوم 

  
  معلومات البنك التجاري السریة: المعلومات المسجلة 9.2.1.3

 
إن المعلومات المصنفة في ھذه الفئة ھي األكثر دقة وحساسیة. یجب ترقیم المستندات المسجلة 
وتسلّم كل نسخة إلى الشخص المحدد الستالمھا. یجب حفظ ھذه المستندات في مكان آمن وال 

وبعد الحصول على الموافقات الداخلیة الالزمة. قد تشمل  یجب نسخھا إال من قبل محررھا
المعلومات في ھذه الفئة التوقعات المالیة وخطط التوسع وعملیات االستحواذ والدمج والعقود 

 األخرى.
 
o معاییر معالجة المعلومات 

 المعالجة اآلمنة للمعلومات 

 تخزین المعلومات 

 نقل المعلومات 

 التصرف بالمعلومات 

 لمعلوماتالتخلص من ا 
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 سلسلة حفظ المعلومات 

 تسجیل المعلومات 

   
 سلوك الموظفین 9.3

 
یجب على جمیع موظفي البنك التجاري أن یتصرفوا بطریقة مھنیة وأن یحافظوا على السریة خالل تعاملھم مع  9.3.1

االلتزام بالسریة  السجالت والمشاریع وفي المناقشات وأن یتقیدوا باتفاقیات االلتزام بالسریة. وتشمل حاالت عدم
 على سبیل المثال ال الحصر:

 
منح حق الحصول على معلومات البنك التجاري السریة أو المعلومات المتعلقة بالعمالء أو  9.3.1.1

البیانات المالیة أو تفاصیل العقود أو بیانات األبحاث السریة أو المعلومات الشخصیة للموظفین، 
 التجاري دون الحصول على التصریح الالزم؛ من أجھزة الكمبیوتر الخاصة بالبنك

 
اإلفصاح عن معلومات من قبل أشخاص في سیاق عملھم مع أشخاص آخرین غیر مصرح لھم  9.3.1.2

 بالحصول على ھذه المعلومات؛
 

الحصول على معلومات ال یملك الحق بالحصول علیھا في سیاق عملھ أو ال یحتاج إلى معرفتھا  9.3.1.3
 ھ؛للقیام بواجبات

   
 اإلفصاح عن معلومات تتعلق بمسائل خاصة برأس المال البشري؛ 9.3.1.4

 
مخالفة االلتزامات السریة الخاصة باإلفصاح عن معلومات سریة تخضع إلى اتفاقیة/بیان سریة  9.3.1.5

 رسمي ُموقّع؛
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  التخلص من مستندات سریة بطریقة غیر آمنة. 9.3.1.6

 
تجاري الحفاظ على خصوصیة الشركاء والعمالء والبائعین وسریة المعلومات المتعلقة على جمیع موظفي البنك ال 9.3.2

 بھم وبالتالي علیھم االلتزام بالشروط التالیة على أقل تقدیر:
  

 یجب الحفاظ على السریة التامة للمعلومات المتعلقة بأعمال البنك التجاري؛ 9.3.2.1
 

لعمالء/البائعین/الشركاء (بما في ذلك اسم الشركة المعنیة أو ال یجب بیع المعلومات المتعلقة با 9.3.2.2
 عنوانھا) أو اإلفصاح عنھا لشركات أخرى إال عند الحصول على موافقة مسبقة لذلك.

 
یكون للعمالء/البائعین/الشركاء الحق بالتحكم بكیفیة استخدام المعلومات المتعلقة بأعمال  9.3.2.3

 التجاري؛العمالء/البائعین من قبل البنك 
 

یجب على موظفي البنك التجاري و/أو مزودي الخدمة احترام خصوصیة  9.3.2.4
 العمالء/البائعین/الشركاء عند تسویق منتجات البنك التجاري وخدماتھ.

 
 طلب معلومات سریة 9.4

 
 تقدم كل الطلبات للحصول على معلومات سریة إلى الرئیس التنفیذي للحصول على موافقتھ. 9.4.1

 
 البرید اإللكتروني 9.5
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من المستحسن أال یرسل موظفو البنك التجاري/مزودو الخدمة أي رسالة تحتوي على معلومات سریة بالبرید  9.5.1
 اإللكتروني إلى خارج شبكة البنك التجاري.

 
ة التأكید إذا كانت األعمال تتطلب إرسال معلومات دقیقة إلى شخص خارج البنك، على الموظف و/أو مزود الخدم 9.5.2

 عدم إفصاح قبل إرسال ھذه المعلومات خارج شبكة البنك التجاري. اتفاقیةلمدیره المباشر أنھ تم توقیع 
 

 التواصل مع البائعین والعمالء 9.6
 

على الموظفین و/أو مزودي الخدمة توخي الحذر عند التواصل مع البائعین والعمالء. قبل اإلفصاح عن أي  9.6.1
 وظف و/أو مزود الخدمة أن یأخذ النقاط التالیة في االعتبار:معلومات، على الم

 
 التأكد من إبرام اتفاقیات عدم اإلفصاح المناسبة عند الضرورة؛ 9.6.1.1 

 
 اإلفصاح فقط عن المعلومات الضروریة إلنجاز المشروع أو العقد؛ 9.6.1.2

 
 البنك التجاري سریة؛تذكیر البائع/العمیل بأھمیة إبقاء المعلومات المتعلقة ب 9.6.1.3

 
التشاور مع المدیر المباشر قبل منح الحق بالحصول على المعلومات ألي شخص ال ینتمي إلى  9.6.1.4

 البنك التجاري.
 

 اإلفصاح عن المعلومات السریة 9.7
 

معلومات یطلب البنك التجاري من مزودي الخدمة لدیھ توقیع اتفاقیات عدم إفصاح لحمایة البنك من الكشف عن  9.7.1
 سریة/دقیقة دون الحصول على التصریح الالزم لذلك.



 
 میثاق الحوكمة 

 
6.0اإلصدار رقم:                                                                                                                                                                                                                          

Page 89                                                                                                                                                           2020 مبرسبت  

  
ال یجوز نشر أي مقال أو خطاب من قبل أي موظف من موظفي البنك یتكلم بالنیابة عن/عن البنك التجاري دون  9.7.2

 تقدیمھ إلى اإلدارة التنفیذیة للحصول على موافقة مجلس اإلدارة.
 

ات مالیة غیر المعلومات المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب شروط تقدیم التقاریر ال یجوز اإلفصاح عن أیة معلوم 9.7.3
 التنظیمیة دون الحصول على موافقة مجلس اإلدارة.

 
 

 المستندات ذات الصلة 
 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة. •
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 تضارب المصالح )10
 

 الھدف
 

في عملیات الفعلیة أو الظاھریة التي تنشأ واإلجراءات المتعلقة بمعالجة حاالت تضارب المصالح اإلرشادات  یشمل ھذا القسم تفاصیل
 البنك التجاري ونشاطاتھ.

 
 نطاق العمل 

 
مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. 

الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا الشركة
 التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاري.برفع 

 
 المسؤولیات والصالحیات

 
یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من  تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة.

 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
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 القسم
 

 نقاط عامة 10.1
  

یجب على البنك، بما في ذلك مجلس إدارتھ واإلدارة التنفیذیة والموظفین، تجنب المواقف التي قد تخلق حالة  10.1.1
ً ویجب أال یتأثروا بما یمكن أن تض ارب مصالح فعلیة أو ظاھریة. یجب أن یكون سلوكھم مسؤوالً ومحترما

 یؤدي إلى فقدانھم موضوعیتھم في تعاملھم مع عمالء البنك التجاري أو مع البنك التجاري نفسھ.
 

اإلدارة ما إذا كان لدیھم مصلحة  الرئیسیین إبالغ مجلس نالتنفیذیییجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولین  10.1.2
أساسیة، إما مباشرة أو غیر مباشرة أو عبر أطراف ثالثة، في أي معاملة أو مسألة تؤثر على البنك التجاري 

) من "التعامالت مع 7مباشرةً. یجب أن تتطابق اإلجراءات المتخذة في ھذا اإلطار مع األحكام المحددة في البند (
بنوك الزمیلة". (وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي األطراف ذات العالقة/ال

عن اإلفصاح عن تضارب  لالطالع على المزید. ")2الفقرة  –، "المبدأ الثالث 68/2015بموجب تعمیم رقم 
-12-12)كتیب رأس المال البشري الخاص بالموظفین  ، یرجى مراجعةالمصالح وقسم إدارة تضارب المصالح

PRO-001). 
 

عند اجتماع مجلس اإلدارة ومناقشة أیة مسألة قد تشمل تضارب مصالح أو أیة معاملة تجاریة بین البنك وأّي من  10.1.3
ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة المعني مجلس إدارتھ أو أیة أطراف ذات عالقة بعضو مجلس إدارة، وأعضاء 

أو العالقة أو الصفقة، وال یحق لھ التصویت على ما یصدره حضور اجتماع المجلس أثناء مناقشتھ تلك العملیة 
مع الغیر في  البنكقیمھا یالمجلس من قرارات بشأنھا. وفي جمیع األحوال، یجب أن تصب كافة العالقات التي 

ً ألسعار السوق وعلى أساس تجارّي ی، وكذلك یجب أن تكون جمیع الصفقات التي بنكمصلحة ال برمھا وفقا
(وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر  .بنك تتضّمن شروطاً تخالف مصلحة البحت، ویجب أالّ 

) من نظام حوكمة الشركات 27" والمادة (2/4الفقرة  –، "المبدأ الثالث 68/2015المركزي بموجب تعمیم رقم 
 الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة)



 
 میثاق الحوكمة 

 
6.0اإلصدار رقم:                                                                                                                                                                                                                          

Page 92                                                                                                                                                           2020 مبرسبت  

 
فین الذین یعدّون تقاریر تضارب المصالح وذلك تحّسبًا من أیة ردود أفعال یجب أن یقوم البنك بحمایة الموظ 10.1.4

) من ھذا المیثاق الخاصة بالتبلیغ عن 11سلبیة من قبل األشخاص المذكورین في التقاریر. (الرجوع إلى الفقرة (
 الخروقات في مكان العمل).

 
نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر س بمبادئ بما ال یخالف أحكام القانون في ھذا الشأن، یلتزم المجل 10.1.5

مع أي "طرف ذي عالقة" ویكون  بنكبرمھا الی، وباإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي لألسواق المالیة
األطراف ذات : معامالت 7(ارجع إلى القسم بنك التجاري. لألخیر فیھا مصلحة قد تتعارض مع مصلحة ال

 .)البنوك التابعة/العالقة
 

 میزانیة في للنظر تدعى التي العامة الجمعیة النعقاد المحدد التاریخ من األقل على أسبوع قبل المجلس على یجب 10.1.6
 في إلیھا المشار والصفقات بالتعامالت تفصیلیا كشفا المساھمین تصرف تحت یضع أن المجلس وتقریر البنك
  التجاري. بنكلل السنوي ربالتقری عنھا اإلفصاح علیھ یجب كما السابقة، الفقرة

 
 الجمعیة موافقة بعد إال عالقة" ذي "طرف أي مع كبیرة صفقة أیة إبرام بنكلل یجوز ال األحوال، جمیع في 10.1.7

) من 27المادة ( .إبرامھا إجراءات إلتمام التالیة العامة الجمعیّة أعمال جدول یتضمنھا أن ویجب ،بنكلل العامة
 .در عن ھیئة قطر لألسواق المالیة)نظام حوكمة الشركات الصا

 
یكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن وضع السیاسات المتعلقة بإدارة تضارب المصالح (الفعلیة أو الظاھریة) وعن تطبیق المعاییر  10.2

 واآللیات المناسبة لتجنب حاالت تضارب المصالح أو على األقل الحد منھا. في ھذا اإلطار، یجب تطبیق ما یلي:
 
 األوراق المالیة  10.2.1 
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للمطلعین  .   یعتمد البنك قواعد وإجراءات واضحة فیما یتعلق بالتداول باألوراق المالیة للبنك 10.2.1.1
وفترة حظر التداول ومتطلبات اإلفصاح للمطلعین عند التداول. لمزید من المعلومات، مراجعة 

 : "التداول بناًء على معلومات داخلیة". 13قسم رقم 
 

 
 منح التسھیالت االئتمانیة 10.2.2 

 
، اإلدارة عضاء مجلسالتسھیالت االئتمانیة إلى أفیما یتعلق بمنح  اإلدارة تكون سیاسة مجلس 10.2.2.1

شیة مع المبادئ التوجیھیة الساریة في مصرف قطر ادارة التنفیذیة، وغیرھم من الموظفین متمواإل
 .المركزي

 
وعند منح مع كل عمالء البنك وفقاً للقوانین واألنظمة.  المساواة في المعاملةیلتزم مجلس اإلدارة ب 10.2.2.2

التسھیالت االئتمانیة لألطراف ذات الصلة المباشرة أو غیر المباشرة بالبنك التجاري، یتم تجنب 
  المعاملة التفضیلیة.

 
آخر ذو عالقة مع المدقق  ال یجوز للبنك التجاري منح أي تسھیالت ائتمانیة ألشخاص أو أي كیان 10.2.2.3

 الخارجي للبنك التجاري.
 

 األعمال الخارجیة  10.2.3 
 

یجب على موظفي البنك التجاري اإلفصاح عن األعمال أو النشاطات االستشاریة التي تتم خارج  10.2.3.1
 البنك التجاري والتي یمكن أن تؤدي إلى نوع من تضارب المصالح.
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ك التجاري قبول وظیفة مع مورد للبنك التجاري أو عمیل أو متعھد أو ال یجوز لموظفي البن 10.2.3.2
منافس بالتزامن مع وظیفتھ في البنك التجاري. كما ال یجوز لھم المشاركة في أي نشاط یؤدي 

 مباشرةً إلى تحسین مركز أحد منافسي البنك أو دعمھ.
 

 المشاركة في مجالس إدارة أخرى 10.2.4 
 

ء مجلس إدارة البنك التجاري إبالغ البنك عن عضویتھم في مجالس إدارة یجب على أعضا 10.2.4.1
 شركات/منظمات أخرى. ویجب أن تتم ھذه العضویات وفقاً للقوانین والقواعد المطبقة.

 
یجب على موظفي البنك التجاري الحصول على موافقة الرئیس التنفیذي قبل قبول أي منصب في  10.2.4.2

ویجب أن تكون المكافآت التي یحصل علیھا الموظفون من ھذه مجلس إدارة منظمة أخرى 
 المنظمة متكافئة مع مسؤولیاتھم.

  
   المصالح التجاریة 10.2.5 
 

في حال فّكر أي عضو في مجلس اإلدارة أو موظف باالستثمار في المصالح التجاریة الخاصة  10.2.5.1
یضمن أال تتعارض ھذه االستثمارات بعمیل أو مورد أو متعھد أو منافس، یجب على الموظف أن 

 .: مجلس اإلدارة)1(ارجع إلى القسم مع مسؤولیاتھ في البنك التجاري 
 

تؤخذ عدة عوامل في االعتبار عند تحدید حاالت تضارب المصالح، إن وجدت، بما في ذلك حجم  10.2.5.2
وحق حصول االستثمار وطبیعتھ وقدرة الموظف على التأثیر على قرارات البنك التجاري 

الموظف على المعلومات السریة الخاصة بالبنك التجاري أو بالشركة األخرى وطبیعة العالقة بین 
% من مجموع األسھم 2البنك التجاري والشركة األخرى. عادةً، إن االستثمارات التي تساوي 

 .القائمة في الشركات المدرجة في البورصات المحلیة أو العالمیة ال تشكل تضارب مصالح
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 األطراف ذات العالقة  10.2.6 
 

عند القیام بتعامالت مع أطراف ذات عالقة، لن تعطى ھذه األطراف أي معاملة تفضیلیة لم تكن  10.2.6.1
لتمنح إلى أطراف أخرى. وتخضع كل التعامالت التجاریة مع األطراف ذات العالقة إلى أحكام 

 لشركات الزمیلة".) "التعامالت مع األطراف ذات العالقة/ا7البند (
 
 حاالت أخرى  10.2.7 
 

في حالة وجود أي شك بنشوء حالة تضارب مصالح في أیة معاملة محتملة، یتم رفع ھذه المعاملة  10.2.7.1
(عن طریق المدیر المباشر المعني) إلى الرئیس التنفیذي للموافقة علیھا وإقرارھا من قبل مجلس 

 ھذه المعاملة أو العالقة. اإلدارة (عند الضرورة) قبل الدخول في
 

 االلتماس    10.3
 

ال یجوز لموظفي البنك التجاري التماس الھدایا من عمالء مستقبلیین أو حالیین أو من البائعین أو أي أشخاص أو  10.3.1
 شركات  أخرى.

 
في ھذه الحالة ھي  قد یعرض الموردون أو العمالء ھدایا على الموظفین من وقت إلى آخر. إن القاعدة العامة 10.3.2

أن یرفض الموظفون الھدایا بلباقة إال إذا كانت الھدیة ذات قیمة معنویة. لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع 
 ).PRO-001-12-12( الخاص بالموظفین رأس المال البشري إلى كتیب 
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معقولة لتسھیل إتمام التعامالت  قد یتوقع من موظفي البنك التجاري المشاركة في حفالت أو فعالیات ذات كلفة 10.3.3
التجاریة. ال یجوز للموظفین قبول أن یقوم أحد غیر البنك التجاري بدفع تكالیف مفرطة أو تكالیف سفر غیر 
اعتیادیة أو ال تدخل ضمن الممارسات التجاریة المقبولة. یجب على الموظف أن یبلّغ مدیره المباشر عن أي 

 ظروف تثیر الشك.
 

 
 
 

 زام وعواقب عدم االلتزامااللت 10.4
 

: التداول بناًء على معلومات 13والمذكورة في القسم  قد یؤدي عدم االلتزام باإلجراءات المذكورة في ھذا المیثاق 10.4.1
إلى التعرض للعقوبات المالئمة التي قد تشمل إنھاء الخدمة. وتكون اإلجراءات المتخذة في حال عدم  داخلیة،

 خطورة السلوك ونتائج تقییم الحالة.االلتزام متناسبة مع 
 

 اإلفصاحات واإلبالغ عن حاالت تضارب المصالح 10.5
 

یبلِّغ المجلس المساھمین خالل انعقاد  لَّغ المجلس بحاالت تضارب المصالح التي تنطوي على االدارة التنفیذیة.یُب .1510.
عامالت تجاریة لإلدارة التنفیذیة أو تي الجمعیة العامة بجمیع المسائل التي تسفر عن تضارب المصالح أو أ

 من تقریر الحوكمة السنوي. األعضاء مجلس اإلدارة، ویشكل ذلك جزءً 
 

في أي حال، یتم اإلفصاح عن ھذه التعامالت في التقریر السنوي للبنك، وتتم اإلشارة إلیھا بوجھ خاص في  10.5.2
) "التعامالت 7د من المعلومات، یرجى الرجوع إلى البند (الجمعیة العامة التي تلي ھذه التعامالت التجاریة. لمزی

مع أطراف ذات عالقة/شركات زمیلة". (وفقًا لتعلیمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي 
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) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة 26، "المبدأ الحادي عشر" المادة (68/2015بموجب تعمیم رقم 
 ).قطر لألسواق المالیة

 
یقوم عضو مجلس اإلدارة، الذي یدرك أنھ یستفید نوعاً ما من عقد مع البنك أو اتفاقیة أو معاملة   10.5.2.1

أو عرض، باإلفصاح عن طبیعة ھذه المصلحة في اجتماع مجلس اإلدارة حیث یتم، للمرة األولى، 
ضو عن كامل نطاق النظر في الدخول في العقد أو االتفاقیة أو المعاملة أو العرض. یعلن الع

مصلحتھ أمام مجلس اإلدارة في الجلسة األولى في حال كان یعلم بوجودھا آنذاك أو عند معرفتھ 
 بنشوء تضارب المصالح.

 
یستشیر الموظفون مدیرھم المباشر في الحال فیما یتعلق باإلجراءات التي یجب اتخاذھا في حاالت تضارب  10.5.3

جیع الموظفین لالتصال بإدارة االلتزام. لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع المصالح أو االلتماس. كما یتم تش
 ".التبلیغ عن الخروقات في مكان العمل) "11إلى البند (

 
 
 

 المستندات ذات الصلة
 

 النظام األساسي  •

 قانون الشركات التجاریة •

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة •

 )PRO-001-12-12( الخاص بالموظفین شريرأس المال البكتیب  •
•  
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  كشف المخالفات واإلبالغ عنھا  )11
 

 الھدف
یھدف ھذا القسم إلى تشجیع جمیع موظفي البنك التجاري و/أو مزودي الخدمة المستعان بھم من مصادر خارجیة على اإلفصاح عن 

موظفیھ أو على العامة. تدعو ھذه الوثیقة الموظفین إلى أي سوء سلوك قد یؤثر بشكل سلبي على البنك أو عمالئھ أو مساھمیھ أو 
 اإلبالغ عن المسائل دون خوف من أي ردود فعل انتقامیّة.

 
 نطاق العمل 

 
مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. 

الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،ة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھاالشركة التابع
 التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاري.برفع 

 
 المسؤولیات والصالحیات

 
 عتبار تفویض الصالحیات في البنك التجاري.في اال ةقوم باألدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم اإلدارة المعنیة آخذت
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 القسم
 نقاط عامة 11.1

 
یطلب و . بمعاییر عالیة من السلوك والممارسات التجاریة االخالقیة والمعنویة والقانونیةیلتزم البنك التجاري  11.1.1

الالئق. یتمتّع السلوك غیر الحوادث المشتبھ بھا المتعلقة بالحوادث أو البنك من الموظفین اإلبالغ فوًرا عن 
.. إن المنصفةمن المعاملة غیر  اأو غیرھ یةاالنتقاماألفعال الذین یتصرفون بحسن نیة بالحمایة ضد  المبلّغون

الخاص بإدارة كتیب السیاسات موجودة في  اإلبالغ عن التصرفات المشبوھةبخصوص سیاسة البنك التجاري 
  ).POL-001-01-12( رأس المال البشري

 
 ما یلي: یشمل "السلوك غیر الالئق" على سبیل المثال ال الحصر  11.1.2

 
 ؛غیر القانونيالسلوك  11.1.2.1

 
 ؛األنشطة االحتیالیة 11.1.2.2

 
 ؛المراقبة الداخلیةوالتدقیق المالیة ومعاییر المحاسبة  معاییرانتھاكات سیاسات أو  11.1.2.3

 
 ؛مثالً) الرشوة(ن الحكومیین مع المسؤولی الالئقالتعامل غیر  11.1.2.4

 
 .بشكل جوھري ي سوء إدارة موارد البنك التجاري 11.1.2.5

 
ما السلوك الذي ینطوي على مخاطر تھدد سمعة البنك التجاري، والذي یشكل، إذا ثبتت صحتھ،  11.1.2.6

 یلي:
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 جریمة جنائیة •
 
 ؛ أوذاك منخرطاً في السلوك مازالأو  ،الموظف الذي كانفصل ل كافیةأسباب  •

 
 )PRO-001-12-12أي سلوك آخر یشكل انتھاًكا لقواعد السلوك الواردة في دلیل الموظفین ( •

 
 
 

 
2 
 
 

بنیة حسنة، استناداً إلى أسباب معقولة، یكشف أو یبرھن على نیة الكشف عن یأتي  إبالغ" ھو أي حميّ المَ  اإلبالغإن " 11.2
 معلومات قد تثبت السلوك غیر الالئق.

 
لدیھ) القدرة على مازال لدیھ (أو كان مد الطوعي عن السلوك غیر الالئق من قَِبل شخص الكشف المتعّ  وھاإلبالغ" "إن  11.3

الوصول إلى البیانات أو األحداث أو المعلومات حول ارتكاب خطأ مشتبھ بھ أو متوقع داخل البنك التجاري والذي یقع 
 اإلدارة التنفیذیة.وتحكم  مسؤولیةضمن نطاق 

 
ً أو مدیراً أو مسؤوالً أو مقاوالً المبلّغوقد یكون "       11.4 عامة الناس، الذین یقومون  منبالبنك التجاري، أو ذي صلة " موظفا

 الكشف عن ھویتھم.(أو مع) الكشف عنھا من دون  ونبالكشف عن الحقائق أو یحاول
 

 الئق (أو مشتبھ بھ)السلوك غیر الاإلبالغ عن     11.5
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إبالغ مدیره المباشر باألمر. وإذا لم یكن ذلك  الالئقعلى الموظف الذي یشك في السلوك غیر یجب  11.5.1
  رئیس قطاع الموارد البشریة.، المدیر العام التنفیذيإبالغ مناسباً، ینبغي على الموظف 

 
التجاري أو  م لدى البنكى أعمالھإلى المشرف عل الالئقسلوك غیر الأو المتعاقد عن  غ الموردینبغي أن یبلّ      11.5.2

أثار الموظف  في حالبھا  یقومإلى جھة االتصال المعتادة (الذي سیبلغ عن المسألة بالطریقة نفسھا التي 
، المدیر العام التنفیذيالمسألة إلى المسألة)، أو إذا لم یكن ذلك مناسبا، ینبغي للموّرد أو المقاول أن یبلغ 

  .رئیس قطاع الموارد البشریة
 

 مجھولمن  إبالغتقدیم شكوى /    11.6
 

سواھم ممن ع البنك التجاري على التواصل المفتوح والصادق. ومع ذلك، إذا كان الموظفون أو یشجّ  11.6.1
  یمكنھم القیام بما یلي:، ئھمدون ذكر أسمابصفة مجھولة في إبالغ مخاوفھم یرغب 

 
 : االحتیالالالئقالسلوك غیر  11.6.1.1

 
 +974 4449 0123االحتیال:  خط ساخن لمكافحة •
 fraudcontrol@cbq.qaالبرید اإللكتروني:  •
 +974 4449 0079فاكس:  •

 
 االحتیال غیر: الالئقالسلوك غیر  11.6.1.2

 
 +974 5574 2107الخط الساخن:  •
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 دون تحدید الشخص أو بالغ. وقد یتم اإلةخطیّ بصیغة أو  شفويّ بشكل  حميّ المَ  اإلبالغیجوز تقدیم    11.6.2
 األشخاص الذین یتعلق بھم الكشف.

 
 
 
 

 السریة   11.7
 

حفظ الئق، یحافظ البنك التجاري على السریة حیثما أمكن. وقد تكون ھناك مناسبات ال یمكن فیھا السلوك غیر الفي حال اإلبالغ عن 
كتیب السیاسات الخاص بإدارة ن ضمالبنك التجاري  اإلبالغ عن التصرفات المشبوھة فيسیاسة  راجعالسریة. لمزید من التفاصیل، 

 ).POL-001-01-12( رأس المال البشري
 

 إبالغالتحقیق في شكوى أو    11.8
 

م یقدّ م االمتثال. وفي نھایة التحقیق، نطاق عدو إلبالغا صّحة لیقیّما التجاري محققً البنك ن ، یعیّ إبالغبعد الحصول على شكوى أو 
ً اإلدارة لمجموعة (أو إلى مجلس التنفیذي ل الرئیسق تقریراً إلى المحقّ  طبیعة االدعاء)، للحصول على  حسب ،إذا كان ذلك مناسبا

ب السیاسات الخاص كتیّ ضمن البنك التجاري  اإلبالغ عن التصرفات المشبوھة فيسیاسة  راجعتفاصیل إجراءات التحقیق والتقریر، 
 ).POL-001-01-12( بإدارة رأس المال البشري

 
 راد الذین یبلغون عن المخالفاتحمایة األف    11.9

 
 ما ممكن أن یصدر ضدھم من أفعالم بلّغینالتجاري ملتزم بحمایة الم والبنك المبلّغین،تتخذ جمیع الخطوات المعقولة لحمایة ھویة 

خاص بإدارة كتیب السیاسات الضمن البنك التجاري  عن التصرفات المشبوھة في اإلبالغ. لمزید من التفاصیل، راجع سیاسة یةنتقاما
 ).POL-001-01-12( رأس المال البشري
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 الالئقالمبلغون الذین تورطوا في السلوك غیر    11.10

 
من العواقب المعقولة المترتبة على تورطھ في السلوك غیر الالئق. لمزید من التفاصیل، راجع سیاسة المبلّغ لن یحمي اإلبالغ إن 

 ).POL-001-01-12( كتیب السیاسات الخاص بإدارة رأس المال البشريضمن تجاري البنك ال اإلبالغ عن التصرفات المشبوھة في
 

 األدلة والمطالبات الزائفة  11.11
 

أن یتصرف بحسن على المبلّغ ، یجب اإلبالغ محميّ . ومع ذلك، لكي یكون الالئقإثبات قاطع على السلوك غیر المبلّغ م قدّ یع أن توقّ ال یُ 
 معلومات كافیة لتمكین التحقیق. الُمبلّغ یوفّرقد حدث. یجب أن  غیر الئقٍ  اعقولة لالعتقاد بأن سلوكً نیة وأن یكون لدیھ أسباب م

 
 
 
 
 

 المستندات ذات الصلة 
 

 النظام األساسي •
 قانون الشركات التجاریة •
 (PRO-001-12-12) الخاص بالموظفین رأس المال البشريكتیّب  •

 
 )POL-001-01-12بشري (كتیب السیاسات الخاص بإدارة رأس المال ال •
 )POL-004-04-14كتیب السیاسات الخاص بمكافحة عملیات االحتیال عبر البنك ( •
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 أصحاب المصالح  عالعالقة م ) 12

 
 الھدف

 .لدیھ ز العالقات الجیدة من خالل التواصل الفعال بین البنك التجاري وأصحاب المصالحوالمعاییر التي تعزّ  اتیحدد ھذا القسم اإلرشاد
 

 نطاق العمل 
 

مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. 
الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا

 التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاري.برفع 
 

 المسؤولیات والصالحیات
 

تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 
 التجاري.البنك  الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 

 
 القسم

 
أصحاب المصالح في تحقیق استراتیجیة البنك طویلة األجل ونموه المستدام. یلتزم  بأھمیة الدور الذي یؤدّیھیقر البنك التجاري  12.1

مجلس اإلدارة بحمایة حقوق أصحاب المصالح باستمرار وضمان مراعاة مصالح أصحاب المصالح على نحٍو كاٍف عند اتخاذ 
 انونیة والتجاریة من قبل البنك.القرارات الق
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یعتمد البنك التجاري إطار منظم إلدارة عالقتھ مع أصحاب المصالح. ویحدد ھذا اإلطار اإلجراءات المتبعة في  12.1.1
التواصل مع أصحاب المصالح ومستوى ودرجة المعلومات التي یمكن اإلفصاح عنھا والھیكلیة/اإلطار الزمني 

 بة على أیة مسائل یثیرھا أصحاب المصالح.المتفق علیھ في االستجا
 

 الحوار/التواصل مع أصحاب المصالح 12.2
 

یتحمل مجلس اإلدارة ككل مسؤولیة ضمان الحوار/التواصل مع أصحاب المصالح بما في ذلك المساھمین بشكل  12.2.1
ت وأھمیة المعلومات مرٍض. إن التواصل الفعال والشفاف ھو التواصل الذي یرتكز على النزاھة وحسن التوقی

المتبادلة، وفي الوقت نفسھ یحرص على أّن المعلومات التي یتم اإلفصاح عنھا ال تتعارض مع واجب مجلس 
اإلدارة لحمایة اإلستدامة طویلة األجل للبنك وال تعطي بعض أصحاب المصالح أفضلیة غیر منصفة على 

 اآلخرین.
 

اإلدارة اآلخرین حسب االقتضاء) على تواصل مع أصحاب  یبقى رئیس مجلس اإلدارة (وأعضاء مجلس 12.2.2
المصالح الرئیسیین لفھم قضایاھم وشواغلھم. ویكفل رئیس مجلس اإلدارة إبالغ آراء أصحاب المصالح إلى 

 مجلس اإلدارة.
 

 یلي: یتم التواصل مع أصحاب المصالح عبر سلسلة من القنوات التي قد تشمل على سبیل المثال ال الحصر ما 12.2.3
 
 الجمعیة العامة للبنك التجاري؛ 12.2.3.1 
 
 التقاریر السنویة؛ 12.2.3.2 
 
 ؛ تقاریر الحوكمة 12.2.3.3 
 



 
 میثاق الحوكمة 

 
6.0اإلصدار رقم:                                                                                                                                                                                                                          

Page 107                                                                                                                                                           2020 مبرسبت  

 المستجدات في إطار عملیات التداول االعتیادیة وبیانات موجزة عن السوق/المستثمرین؛ 12.2.3.4
 

 الموقع االلكتروني الرسمي للبنك التجاري. 12.2.3.5
 

 العامة الجمعیة 12.3
 

یجب على البنك أن یعمد إلى استخدام وسائل التقنیة الحدیثة في التواصل مع المساھمین تیسیرا لمشاركة أكبر  12.3.1
 عدد منھم في اجتماع الجمعیة العامة مشاركة فعالة.

 
مصحوبة وعلى البنك تمكین المساھمین من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول األعمال وما یستجد منھا  12.3.2

 .بمعلومات كافیة تمكنھم من اتخاذ قراراتھم
 

یجب على البنك تمكین المساھمین من االطالع على محضر اجتماع الجمعیة العامة، وعلیھا اإلفصاح عن نتائج  12.3.3
) من نظام 33المادة ( .الجمعیة العامة فور انتھائھا، وإیداع نسخة من محضر االجتماع لدى الھیئة فور اعتماده

 وكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة.ح
 

لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ا حقوق المساھمین المتعلقة بالحضور والمشاركة في الجمعیة العامة وفقً  12.3.4
 .32، المادة ھیئة قطر لألسواق المالیة

 
 

 الحصول على المعلومات 12.4
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وقع البنك التجاري بحیث یعكس أحدث المعلومات الخاصة بالعالقة مع تضمن اإلدارة التنفیذیة تحدیث م 12.4.1
المستثمرین بما في ذلك كل البیانات الصحافیة ذات الصلة والتقاریر المالیة والمستجدات المتعلقة بمجلس اإلدارة 

 .حسب االقتضاء اإلفصاحغیر ذلك من عملیات وجوانب الحوكمة و
 

یذیة توفیر خط مباشر (یوضع على الموقع الرسمي للبنك التجاري والبیانات یجب أن تضمن اإلدارة التنف 12.4.2
للمزید من  .. الصحفیة إن وجدت) للرد على تساؤالت أصحاب المصالح أو لتزویدھم بما یحتاجون من معلومات

-POL-01-01)المعلومات عن توافر البیانات وطرق التواصل، یرجى مراجعة كتیب سیاسات شؤون الشركة 
002) . 

 
مة إلى أصحاب المصلحة عبر أي شكل آخر من أشكال االتصال یجب أن تعكس جمیع المعلومات المقدّ  12.4.3

عند توفیر المعلومات، ال یجوز استخدام المعلومات الداخلیة أو تفضیل أحد أصحاب  للعامة. تاحةالمعلومات الم
 المصالح على آخر.

 
%) أو أكثر من 5وكل اتفاق تجریھ بشأنھ، واإلفصاح عن المالكین ( كالبنیجب اإلفصاح عن ھیكل رأس مال  12.4.4

وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة،  .أسھم البنك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
 .37المادة 

 
 مساھمین واالحتفاظ بھ لدیھا.ا بطلب لجھة االیداع للحصول على نسخة محدثة من سجل العلى البنك التقدم شھریً  12.4.5

 .30وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة 
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تُعتبر العقود التي قد ینتج عنھا موجودات أو مطلوبات، سریة في طبیعتھا ویمكن اإلفصاح عنھا حسب الحالة  12.4.6
صح البنك التجاري عن كل الموجودات والمطلوبات (بما وبعد الحصول على الموافقات الالزمة. بأیة حال، یف

 في ذلك القروض) في البیانات المالیة التي یقّرھا المدقق الخارجي.
 

وفئات األسھم قبل شرائھم  سالسلد جمیع حملة األسھم بمعلومات كافیة عن الحقوق المتصلة بجمیع یتزویجب  12.4.7
 .لھا

 
الداخلیة إجراءات وصول المساھم إلى المعلومات التي تمكنھ من  ھللبنك ولوائح یجب أن یتضمن النظام األساسي 12.4.8

ممارسة حقوقھ كاملة بما ال یخل بحقوق سائر المساھمین أو یضر بمصالح البنك. ویلتزم البنك بتدقیق وتحدیث 
حقوقھم على  المعلومات بطریقة منتظمة، وبتوفیر كافة المعلومات التي تھم المساھمین وتمكنھم من ممارسة

وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر  .الوجھ األكمل، وأن یستخدم في ذلك وسائل التقنیة الحدیثة
 .31لألسواق المالیة، المادة 

 
االلتزام بمتطلبات اإلفصاح فیما یتعلق بالمرشحین لعضویة المجلس، وعلیھ إطالع المساھمین على  البنكعلى  12.4.9

ومات الخاصة بجمیع المرشحین وخبراتھم العلمیة والعملیة من واقع سیرھم الذاتیة قبل الموعد المحدد كافة المعل
ا ألسلوب وتنتخب الجمعیة العامة أعضاء المجلس باالقتراع السري ووفقً . النعقاد الجمعیة العامة بوقت كاف

 .35سواق المالیة، المادة وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لأل .التصویت التراكمي
 
 
 

طلب  البنكبالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامھا، ویجوز لكل صاحب مصلحة في  البنكلتزم ی 12.4.10
بتقدیم المعلومات المطلوبة في  البنكلتزم یالمعلومات ذات الصلة بمصلحتھ على أن یرفق بطلبھ ما یثبت صفتھ، و

وفقًا لنظام حوكمة الشركات  .ة البنكال یھدد مصالح اآلخرین أو یضر بمصلحالوقت المناسب وبالقدر الذي 
 .38الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة 
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 العالقة مع المساھمین 12.5

 
 معاملة المساھمین على قدم المساواة  12.5.1 
 

ة نفسھا على قدم المساواة یجب على البنك التجاري معاملة كل المساھمین المصنفین ضمن الفئ 12.5.1.1
باإلضافة إلى المساھمین من فئات أسھم مختلفة دون اإلخالل بحقوق المساھمین الذین یتمتعون 

وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر  باألولویة في الترتیب ضمن ھذه الفئات.
 .29لألسواق المالیة، المادة 

 
معلومات المناسبة المتعلقة بالحقوق المرتبطة بكل فئات األسھم قبل یجب تزوید كل المساھمین بال 12.5.1.2

شرائھا. كما یجب تزویدھم بالمعلومات المناسبة (مثل المؤھالت والخبرات...) المتعلقة 
وفقًا لنظام حوكمة  بالمرشحین لعضویة مجلس إدارة البنك لتمكینھم من اتخاذ القرار المناسب.

 .29لألسواق المالیة، المادة الشركات الصادر عن ھیئة قطر 
 

تتم حمایة المساھمین الذین یشكلون األقلیة من اإلجراءت التعسفیة المتخذة من قبل األغلبیة  12.5.1.3
من المساھمین، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر، أو المتخذة لصالح ھذه األغلبیة. وتُمنح المسیطرة 

في حال إبرام البنك صفقات كبیرة قد تضر ة ھذه األقلیة وسائل التعویض المناسبة والحمای
وفي حال الموافقة على تعامالت كبیرة قامت األقلیة  .بنكبمصالحھم أو تخل بملكیة رأس مال ال

بالتصویت ضدھا. وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة 
37. 
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ً لھیئة قطر یجب الحفاظ على "حقوق البیع المشت 12.5.1.4 رك" التي تتمتع بھا األقلیة، إن وجدت. وفقا
لألسواق المالیة، إن حقوق البیع المشترك ھي "حق األقلیة من المساھمین للمشاركة في عملیة بیع 

 أسھم كبیرة أو مناقصة عامة وبیع أسھمھم بنفس الشروط".
 

جمیع المساھمین على قدم المساواة. ال تحفظ اإلجراءات المتبعة في اجتماعات المساھمین معاملة  12.5.1.5
 یجب أن تجعل اإلجراءات من عملیة التصویت عملیة صعبة ومكلفة.

 
  توزیع األرباح 12.5.2 
 

على مجلس اإلدارة وضع سیاسة واضحة لتوزیع األرباح الصافیة التي یجب توزیعھا على  12.5.2.1
ع المساھمین على ھذه السیاسة في المساھمین بما یحقق مصالح البنك والمساھمین، ویجب اطال

وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر  .اجتماع الجمعیة العامة، واإلشارة إلیھا في تقریر المجلس
 .36عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة 

 
 تكون األحقیة في الحصول على األرباح التي أقرت الجمعیة العامة توزیعھا سواء كانت نقدیة أو 12.5.2.2

أسھما مجانیة لمالكي األسھم المسجلین بسجل المساھمین لدى جھة اإلیداع في نھایة تداول یوم 
وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، المادة  .انعقاد الجمعیة العامة

36.  
 

اھمین (إن وجدت) آخذین یقوم البنك التجاري بتأسیس احتیاطي نقدي لدعم أسھم منحة إلى المس 12.5.2.3
 في االعتبار نسبة األرباح المدفوعة.

 
 یتم اإلعالن عن توزیع األرباح كنسبة من صافي األرباح المتوفرة لدى البنك التجاري. 12.5.2.4
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 یراعي البنك التجاري العوامل التالیة قبل تقدیم خطة توزیع األرباح إلى مجلس اإلدارة: 12.5.2.5
 

ي: إن البنك التجاري غیر ملَزم بتوزیع كامل األرباح على المساھمین. یجب قیود التدفق النقد -أ
 على البنك االحتفاظ بحصة كافیة لتلبیة متطلباتھ التشغیلیة قبل توزیع األرباح.

 
 قیود المقرضین: یجب على البنك التجاري تلبیة مطالبات المقرضین المالیة، إن وجدت. -ب

 
حتیاطیات القانونیة المطلوبة بموجب القانون قبل توزیع القیود القانونیة: یجب استبقاء اال -ت

 األرباح.

 
خطة االستثمار المستقبلیة: یجب النظر في خطط البنك التجاري االستثماریة واالحتفاظ  -ث

بالمبالغ الالزمة قبل توزیع األرباح ما لم یتم اتخاذ قرار بتمویل االستثمار من خالل رأس 
 نك.المال اإلضافي أو تمویل من الب

 
 
 

 المستندات ذات الصلة
 

 النظام األساسي  •

 قانون الشركات التجاریة •
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 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة •

  )POL-002-01-01شؤون الشركة ( بإدارةكتیب السیاسات الخاص  •

 
 
 
 
 

 التداول بناًء على معلومات داخلیة )13

 
 الھدف
 .ت المتعلقة بنشاطات التداول بناًء على معلومات داخلیةاإلرشادات واإلجراءاھذا القسم یحدد 

 
 نطاق العمل 

 
مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. 

الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،خططھاالشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة و
 التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاري.برفع 

 
 المسؤولیات والصالحیات

 
تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 

 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارة خالل
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 القسم

 
 

فیما یتعلق بالرقابة الداخلیة في وضع إجراءات للتعامل لمجلس اإلدارة ل إحدى المھام والمسؤولیات الرئیسیة تتمثّ اإلرشادات  13.1
األوراق المالیة للمصرف التجاري، أو األوراق بتداول یكون ال حینوتحدید الفترات المطلعین. في األوراق المالیة من جانب 

وفقًا لتعلیمات نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر المالیة ألي شركة ضمن مجموعة البنك التجاري محظور (
 ).2-2، 8، المادة لألسواق المالیة

 
 

ن أعمال البنك التجاري مثل المعلومات مكشف عنھا بمعلومات مادیة لم یتم ال على علمٍ یضحو أي شخص یشملون " المطلعون"  13.2
معلومات أخرى قد تؤثر على سعر أي ، أو اتالمالیة، والتغییرات في مالك الموظفین، والمبادرات التشغیلیة، واالستراتیجی

ین أعضاء مجلس "). تشمل قائمة المطلعغیر المتاحة للجمھورأو تداول األوراق المالیة التابعة للبنك التجاري ("المعلومات 
اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والموظفین والمالكین المستفیدین من أسھم البنك التجاري وغیرھم ممن لدیھم حق الوصول إلى 

 العالقات المھنیة أو غیرھا.أو بسبب العقود،  غیر المتاحة للجمھورالمعلومات 
 

" أعاله أیضاً على األوراق المالیة للشركات داخل مجموعة جمھورغیر المتاحة لل" و"المعلومات المطلعونتنطبق تعریفات "  13.3
 .البنك التجاري، واألوراق المالیة للشركات التي یملك البنك فیھا مصلحة

 
 اللجنةأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء ما خّص ب (المطلعینفي البنك التجاري بقائمة بأسماء  ةیحتفظ رئیس قسم شؤون الشرك   13.4

 القسم الخاص بھم.ضمن المطلعین مسؤولیة االحتفاظ بقائمة من رئیس كل قسم قع على عاتق ویالتنفیذیة. 
 

ً للمادة المطلعین ینظم البنك التجاري تداول أسھم البنك من قبل    13.5 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر  28وفقا
 .لألسواق المالیة
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 للمطلعین ما یلي: ال یجوز 13.5.1

  
المتعلقة بالبنك للتداول بأسھمھ لغرض االنتفاع  غیر المتاحة للجمھوراستغالل المعلومات  13.5.1.1

 الشخصي أو تحقیق المنفعة لآلخرین؛
 

اإلفصاح عن معلومات، لم یتم اإلفصاح عنھا إلى بورصة قطر بعد، والتي من شأنھا أن تؤثر  13.5.1.2
 ورصة قطر.على أسعار األوراق المالیة أو التداوالت في ب

 
غیر المتاحة المعلومات  أو تسریب . ال یجوز للمطلعین تبادلكشف او تسریب أیة معلومات لغیر المطلعینیُحظر   13.5.2

من السریة والثقة أي عالقة (بما في ذلك األقارب) الذین لیس لدیھم واجب ائتماني أو  غیر المطلعینمع  للجمھور
 .لمتاحة للجمھورغیر ابعدم إساءة استخدام المعلومات 

 
ینطبق أیضا على األوراق  ) أعاله13.5.2( وتسریب المعلومات) 13.5.1( داخلیةالتداول بناء على معلومات   13.5.3

 .واألوراق المالیة للشركات التي یملك البنك فیھا مصلحةالمالیة للشركات داخل مجموعة البنك التجاري، 
 

من المطلعین القیام ببیع أو شراء البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ أعضاء مجلس إدارة كافة یحظر على  13.5.4
"فترة حظر أثناء  غیرھم بطریق مباشر أو غیر مباشر أو لحساب لحسابھم األوراق المالیة للبنك التجاري

على  طرفي النظام الداخلي لبورصة ق 2019لعام  7رقم  التعمیمفي  حظر التداول. یتم تعریف فترة التداول"
  أنھا:

وحتى تمام  الربعیة من تاریخ الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس اإلدارة لمناقشة البیانات المالیة  13.5.4.1
 .للجمھور انعقاد المجلس واعتماد ھذه البیانات واإلفصاح عن ذلك

 



 
 میثاق الحوكمة 

 
6.0اإلصدار رقم:                                                                                                                                                                                                                          

Page 116                                                                                                                                                           2020 مبرسبت  

أسبوع قبل من ، الربعیة في حالة عدم عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك لمناقشة البیانات المالیة  13.5.4.2
 للجمھور. الربعیة إلى أن یتم الكشف عن البیانات المالیة الربعیةانتھاء الفترة 

 
. تقع على عاتق حظر التداول كل فصلبفترة  ةالتنفیذی مجلس اإلدارة واللجنةأعضاء  ةرئیس شؤون الشرك عِلمیُ   13.5.5

 قسم التابع لھم بفترة حظر التداول.الفي إطار  المطلعینالموظفین  عالممسؤولیة إاألقسام رؤساء 
 

بعد وقوع  المطلعینالموظفین واللجنة التنفیذیة، ، مجلس اإلدارةالتداول بأسھم البنك التجاري من جانب یحظر   13.5.6
أحداث غیر متوقعة تؤثر على أنشطة البنك التجاري أو وضعھ المالي إلى أن یتم اإلفصاح عن ھذه األحداث 

 .للجمھور
حق الحصول على معلومات تتعلق بأعمال البنك التجاري ولم  البنك التجاري فيد یكون لبعض مزودي الخدمة ق 13.5.7

البنك التجاري  فيیتم اإلفصاح عنھا إلى المساھمین والمستثمرین من العامة. إذا كان لدى أي من مزودي الخدمة 
التداول بأسھم البنك من لحظة حصولھم على  معلومات داخلیة أساسیة فیما یتعلق بالبنك التجاري، ال یحق لھم

 ..المعلومات ھذه وحتى إغالق یوم التداول الثاني بعد اإلفصاح عن غیر المتاحة للجمھور المعلوماتھذه 
 

مساعدة أي شخص آخر في  البنك التجاريفي مزودي الخدمة لباإلضافة إلى ذلك، ال یحق   13.5.7.1
 ھم عن معلومات داخلیة.التداول باألسھم من خالل اإلفصاح ل

 
 

 
مخالفة أساسیة لمعاییر البنك األخالقیة وسیاساتھ وقد یؤدي إلى فرض   13في ھذا القسم  األنظمةخرق یعتبر   13.5.8

 العقوبات على مرتكب المخالفة بما في ذلك إنھاء خدمة الموظف/مزود الخدمة المخالف، وغیرھا من العقوبات.
 .(PRO-001-12-12) الخاص بالموظفین يرأس المال البشركتیّب راجع 
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 التداول لحسابات شخصیة 13.6

 
یحق للبنك التجاري منع بعض الموظفین/مزودي الخدمة (استثمار، تمویل...) من التداول بأسھم البنك أو بأسھم  13.6.1

منفعة شخصیة. تضع یمتلكھا البنك التجاري وذلك لمنع الموظفین من استخدام المعلومات الخاصة بالبنك لتحقیق 
 اإلدارة قائمة الموظفین/مزودي الخدمة المشمولین في ھذا القسم وتخضع القائمة لموافقة مجلس اإلدارة.

 
 یحق للبنك التجاري في أي وقت ودون تبریر: 13.6.2

 
 منع التعامالت من قبل أّي من الموظفین/ مزودي الخدمة؛ 13.6.2.1 
 
 على تعامالت الموظفین؛فرض شروط خاصة أو قیود  13.6.2.2 
 
 رفض السماح للموظفین بالتداول عند تقدیم طلب. 13.6.2.3 
 

یجب على البنك التجاري أن یتأكد من أنھ تّم إدراج القیود المتعلقة بالتعامالت للحسابات الشخصیة في شروط  13.6.3
 عقد الموظفین/مزودي الخدمة المعنیین.

 
تفظ بالئحة عن االستثمارات التي یكون لدى البنك التجاري وموظفیھ معلومات یجب على البنك التجاري أن یح 13.6.4

ال یحق لموظفي البنك  .األوراق المالیة للشركات التي یكون للبنك فیھا مصلحة داخلیة تتعلق بھا
 التجاري/مزودي الخدمة لدیھ القیام بتعامالت لحسابھم الشخصي في إطار االستثمارات المذكورة على الالئحة

 المذكورة إال إذا:
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كان ھدف المعاملة تحقیق القیمة النقدیة لممتلكات أو تعامالت غیر مرتبطة بأعمال البنك  13.6.4.1
 التجاري؛

 
 سمح البنك بالقیام بھذه المعاملة بموجب إذن خطي وصریح. 13.6.4.2

 
 شروط اإلفصاح 13.7

 
ً للمادة  8-5-1 13.7.1 ، یجب على أعضاء صادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیةنظام حوكمة الشركات المن  28وفقا

یقومون  عملیات تداولعن أي  وأوالدھم القصر اإلفصاحوأزواجھم  المطلعینالمجلس واإلدارة التنفیذیة وجمیع 
  .للبنك التجاري یصدرھا أسھم البنك أو أي أوراق مالیة أخرىعلى بھا 

 
 المستندات ذات الصلة 

 
 النظام األساسي •
 وكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیةنظام ح •
 النظام الداخلي لبورصة قطرفي  2019لعام  7رقم  التعمیم •
 )PRO-001-12-12( ) في دلیل الموظفین قواعد السلوك المھني المطبقة عبر البنك •
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 للشركات  االجتماعیةالمسؤولیة  )14

 
 الھدف
 االجتماعیة.البنك مسؤولیة قة بوالمعاییر المتعل اتھذا القسم اإلرشادیحدد 

 
 نطاق العمل 

 
مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. 
الشركة ك التجاري في مجلس إدارة ویقوم ممثلو البن ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا

 التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاري.برفع 
 

 المسؤولیات والصالحیات
 
 في االعتبار تفویض الصالحیات في البنك التجاري. ةقوم باألدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم اإلدارة المعنیة آخذت
 

 القسم
 

اطنة مسؤولة، یدرك مسؤولیتھ االجتماعیة في دمج قیم الشركة وعملیاتھا لتحقیق توقعات أصحاب إن البنك، كونھ شركة مو 14.1
المصالح لدیھ وتلبیة حاجاتھم. في إطارھا الواسع، تشمل المسؤولیة االجتماعیة للشركات المسائل المتعلقة بأخالقیات العمل 

سوق ومكان العمل. وھي أداة مھمة للتواصل مع المجتمع الذي واالستثمار في المجتمع والبیئة والحوكمة وحقوق اإلنسان وال
 یعمل ضمنھ البنك التجاري ولبناء العالمة التجاریة للبنك.

القیام بدوره في تنمیة المجتمع والنھوض بھ، والمحافظة على البیئة من خالل المشاركة الفعالة  البنكعلى  14.1.1
وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق كات. والجادة بمنظومة المسؤولیة االجتماعیة للشر

 .39المالیة، المادة 
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 یھدف البنك التجاري من خالل تبني المسؤولیة االجتماعیة للشركات إلى تحقیق ما یلي: 14.2

 
 بناء السمعة 14.2.1 
    

العامة وأصحاب المصالح تجاه  إن اعتماد استراتیجیة مسؤولیة اجتماعیة متآلفة قد یساعد على تحسین نظرة
 البنك التجاري.

 
 تعزیز مشاركة الموظفین 14.2.2 
 

إن اعتماد استراتیجیة مسؤولیة اجتماعیة ذات أھداف حقیقیة قد یساعد على تعزیز مشاركة الموظفین/مزودي 
 الخدمة ورفع مستوى والئھم وبالتالي یساعد في الحفاظ على الموظفین/مزودي الخدمة.

 
 زیادة حصة البنك في السوق 14.2.3 
 

إن اعتماد استراتیجیة مسؤولیة اجتماعیة متماسكة قد یساعد في تعزیز الجاذبیة بالنسبة إلقامة األعمال التجاریة 
 مع البنك التجاري.

 
  اإلستفادة القصوى من الموارد 14.2.4 
 

استخدام موارد محدودة بشكل فعال من إن اعتماد استراتیجیة مسؤولیة اجتماعیة مركزة قد یسمح للبنك التجاري ب
 أجل تلبیة حاجات األعمال والمجتمع.

 
 استخدام الموارد الخاصة للمصلحة العامة 14.2.5 
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 رغبة صادقة للمساھمة بشكل أساسي في المجتمع.   
 

مة التجاریة. حیث یقوم البنك یجب على البنك التجاري إعداد استراتیجیة مسؤولیة اجتماعیة واضحة وفقًا للوضع القائم للعال 14.3
 التجاري بتطبیق ھذه االستراتیجیة عبر القنوات التالیة:

 
 تقدیم الرعایة؛ 14.3.1 
 
 إقامة الفعالیات؛ 14.3.2 
 
 الدخول في شراكة مع جمعیات خیریة؛ 14.3.3 
 
 التبرع دعًما لقضایا اجتماعیة جدیرة باالھتمام. 14.3.4 
 

ؤولیة االجتماعیة السنویة إلى مجلس اإلدارة لیتم إقرارھا كجزء من خطة العمل السنویة ودورة یجب تقدیم میزانیة المس 14.4
 المیزانیة.

 
 ) لمزید من التفاصیل.POL-001-02-11یرجى الرجوع إلى كتیب السیاسات الخاص بإدارة االتصاالت ( 14.5

 
 المستندات ذات الصلة

 
 )POL-001-02-11كتیب السیاسات الخاص بإدارة االتصاالت ( •
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 نظام الرقابة الداخلیة  )15

 
 الھدف

 
ریح االتصمنح والتجاري وسجالتھ البنك حسابات الداخلیة لضمان دقة وموثوقیة متین للضوابط نظام إلى وضع ھذا القسم یھدف 

 الحمایة الكافیة لألصول.توفیر عامالت وتلالالزمة ل
 

 نطاق العمل 
 

مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ.  ینطبق ھذا القسم على مجلس إدارة البنك
الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا

 .التقاریر بشأنھا إلى مجلس إدارة البنك التجاريبرفع 
 

 المسؤولیات والصالحیات
 

تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 
 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
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 القسم
 

  نقاط عامة 15.1
 

على البنك اعتماد نظام رقابة داخلیة متین لحمایة استثمارات المساھمین وأصول البنك ولضمان موثوقیة  یجب 15.1.1
 عملیات حفظ السجالت المالیة وتقدیم التقاریر في البنك.

 
م یجب أن یشتمل نظام الرقابة الداخلیّة للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملھا وفعّالة لتقیی 15.1.2

وإدارة المخاطر، والتدقیق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعامالت المالیة خاصة مع أي 
وفقًا لتعلیمات . (ویحدد ھذا النظام خطوط واضحة للمسؤولیة والمساءلة في جمیع أنحاء البنك طرف ذي عالقة. 

) 21المادة (، "المبدأ السابع" و68/2015م الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رق
 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).

 
مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال /یتولى أعمال وحدة الرقابة الداخلیة  15.1.2.1

افة إدارات البنك التجاري التدقیق المالي وتقییم األداء وإدارة المخاطر، ویسمح لھ بدخول ك
 ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).21المادة ((ومتابعة أعمالھ. 

 
وفقًا لتعلیمات یجب مراجعة فعالیة نظام الرقابة الداخلیة للبنك من قبل مجلس اإلدارة على األقل مرة في السنة ( 15.1.3

). وتشمل ھذه ، "المبدأ السابع"68/2015طر المركزي بموجب تعمیم رقم الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف ق
المراجعة كل الضوابط األساسیة بما في ذلك الضوابط المالیة والتشغیلیة وضوابط اإللتزام وأنظمة إدارة 

 المخاطر.
 

 یجب على البنك التجاري االلتزام بمفاھیم الرقابة األساسیة التالیة وتطبیقھا: 15.1.4
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 مقاربة منھجیة لحمایة األصول وموثوقیة السجالت المالیة؛ 15.1.4.1 
 

تحدید وفصل مسؤولیات وواجبات المجموعات/المھام وموظفي مختلف إدارات وأقسام البنك  15.1.4.2
 ؛التجاري

 
 نظام وضع السیاسات واإلجراءات الموافق علیھا وتعدیلھا واإلبالغ عنھا؛ 15.1.4.3

 
 ؛الداخلیةوتثقیف العاملین بأھمیة الرقابة الذاتیة وأعمال الرقابة برامج توعیة  15.1.4.4

 
نظام یشمل حدود التفویض وإجراءات التسجیل ویضمن الرقابة على األصول والخصوم  15.1.4.5

 واالیرادات والنفقات.
 

د تحدید المخاطر الرئیسیة التي ق-كحد أدنى-خطة البنك في إدارة المخاطر على أن تتضمن 15.1.4.6
یتعرض لھا البنك وفي مقدمتھا مخاطر التقنیة الحدیثة، ومدى قدرة البنك على تحمل المخاطر، 
وآلیات التعرف علیھا، وقیاسھا، ومتابعتھا، وبرامج التوعیة بھا، وسبل تفادیھا أو التقلیل من 

 ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).20المادة ((آثارھا. 
 
 

 السیاسات واإلجراءات المكتوبة 15.2
 

یجب على مجلس اإلدارة تحدید اتجاه معین للبنك وتطبیقھ من خالل اعتماد سیاسات وإجراءات مكتوبة تشمل كل  15.2.1
تضع ھذه السیاسات واإلجراءات المبادئ التوجیھیة التي یجب أن تعمل اإلدارة في جوانب التشغیل واإلدارة. 

 .إطارھا
 



 
 میثاق الحوكمة 

 
6.0اإلصدار رقم:                                                                                                                                                                                                                          

Page 125                                                                                                                                                           2020 مبرسبت  

تم مراجعة السیاسات واإلجراءات على األقل مرة في السنة من قبل رؤساء وحدات األعمال االستراتیجیة ذات ت 15.2.2
 الصلة.

 
 یجب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على أیة تغیرات أساسیة في السیاسة. 15.2.2.1

 
 راءات.یجب الحصول على موافقة رؤساء وحدات األعمال االستراتیجیة على اإلج 15.2.2.2

 
 التوصیف الوظیفي وفصل الواجبات 15.3

 
 یجب أن یكون لجمیع الوظائف في البنك التجاري توصیف وظیفي مكتوب. 15.3.1 
 

على مجلس اإلدارة إقرار الھیكل التنظیمي. یجب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على أیة تعدیالت أساسیة  15.3.2
 في تحدید المدیرین المباشرین.

 
 لتدقیق الداخلي ا 15.4

 
 یجب أن یتأكد مجلس اإلدارة من وجود نظام تدقیق داخلي فعال في البنك مبني على المخاطر. 15.4.1

 
یجب على مجلس اإلدارة، عن طریق لجنة التدقیق واإللتزام، ضمان استقاللیة إدارة التدقیق الداخلي في البنك  15.4.2

 افیة في البنك لتمكینھا من القیام بمھامھا.والتأكد من أنھا تمتلك الموارد والسلطة الك
 

 تقدم إدارة التدقیق الداخلي تقاریرھا مباشرةً إلى لجنة التدقیق وااللتزام في البنك. 15.4.2.1
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یتم تعیین رئیس التدقیق الداخلي من قبل لجنة التدقیق وااللتزام باالتفاق مع مصرف قطر  15.4.2.2
 المركزي.

 
ق الداخلي إلى لجنة التدقیق، تقریراً كل ثالثة أشھر عن أعمال یرفع المدق 15.4.2.2.1

تقدم تقاریر التدقیق الداخلي لمراجعتھا من قبل لجنة الرقابة الداخلیة بالبنك. 
یر اإلجراءات التدقیق وااللتزام و/أو مجلس اإلدارة. وتشمل ھذه التقار

 التصحیحیة المقترحة لكل المسائل المطروحة خالل التدقیق.
 

یحدد المجلس البیانات التي یجب أن یتضمنھا بناًء على توصیة لجنة التدقیق وااللتزام التابعة للمجلس اإلداري،  5.4.31
 :ما یأتي-على األقل-التقریر على أن تتضمن

 
 .إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالیّة واالستثمارات وإدارة المخاطر 15.4.3.1
 البنكومدى مالءمة وفاعلیة األنظمة المعمول بھا في  البنكعوامل المخاطر في مراجعة تطّور  15.4.3.2

 .في مواجھة التغییرات الجذریّة أو غیر المتوقَّعة في السوق
 

 .بشأن االلتزام بتطبیق نظام الرقابة الداخلیّة، وأحكام ھذا النظام البنكتقییم شامل ألداء  15.4.3.3
 

 .قواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوقبال البنكمدى التزام  15.4.3.4
 

 .بأنظمة الرقابة الداخلیّة عند تحدید المخاطر وإدارتھا البنكمدى التزام  15.4.3.5
 

 .وأنواعھا وأسبابھا وما تم بشأنھا البنكالمخاطر التي تعرضت لھا  15.4.3.6
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) من نظام حوكمة 22المادة ( .المخاطر بابأس وإزالة المخالفات بتصویب الخاصة المقترحات 15.4.3.7
 الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).

 
تتطلب كل مالحظات/نتائج التدقیق الداخلي عملیة تدقیق أخرى للمتابعة وتحدید ما إذا تم اتخاذ اإلجراءات  15.4.4

 ة المناسبة.یالتصحیح
 

 ) لمزید من التفاصیل.POL-001-03-06دارة التدقیق الداخلي (یرجى الرجوع إلى كتیب السیاسات الخاص بإ 15.4.5
 
 

 المسائل التنظیمیة المتعلقة بالمخاطر 15.5
 

تكون اإلدارة التنفیذیة للبنك مسؤولة عن ضمان موثوقیة ودقة عملیات حفظ السجالت والتأكد من أن تتم  15.5.1
 النشاطات بشكل آمن وصحیح وفقاً للقواعد واألنظمة.

 
إن وجود أّي ضعف في الضوابط الداخلیة قد یصعب مھمة اإلدارة التنفیذیة لتحدید الحالة الفعلیة للبنك ویزعزع  15.5.2

قدرة اإلدارة التنفیذیة على اتخاذ القرارات المناسبة. كما یمكن لغیاب الضوابط الداخلیة أن یمنع اإلدارة التنفیذیة 
یق ما قد یؤثر على قدرة اإلدارة التنفیذیة على اإللتزام بالقواعد للبنك من تحدید األخطاء في اإلجراءات بشكل دق

 وعلى الحفاظ على سالمة األصول وصحتھا.
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 المستندات ذات الصلة
 

 النظام األساسي  •

 قانون الشركات التجاریة  •

 )POL-003-01-14كتیب تطویر السیاسات ومتابعة الموافقات ( •

 )POL-001-03-06الداخلي (كتیب السیاسات الخاص بإدارة التدقیق  •

 )POL-001-01-12كتیب السیاسات الخاص بإدارة رأس المال البشري ( •
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 قواعد السلوك المھني )16

 
 الھدف

 
 .لدیھمجلس إدارة البنك التجاري وموظفیھ/مقدمي الخدمة  من أعضاء المنتَظریوفر ھذا القسم لمحة عامة عن معاییر السلوك المھني 

 
 نطاق العمل 

 
مجلس إدارة فیتولى فیما یتعلق بالشركات التابعة، أّما القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارتھ التنفیذیة وموظفیھ. ینطبق ھذا 

الشركة ویقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  ،الشركة التابعة اإلشراف على نشاطات/عملیات الشركة التابعة المعنیة وخططھا
 ى مجلس إدارة البنك التجاري.التقاریر بشأنھا إلبرفع 

 
 المسؤولیات والصالحیات

 
تقع المسؤولیة العامة عن تنفیذ ھذا القسم في نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. یتم أداء األدوار والمسؤولیات المذكورة في ھذا القسم من 

 البنك التجاري. الصالحیات فيذات الصلة مع مراعاة تفویض  االدارةخالل 
 

 القسم
 

 للبنك، وتقدیم المصلحة العامة للبنكإعالء قیم المسؤولیة االجتماعیة  شجع البنك التجاري أعضاء مجلس إدارتھ وموظفیھ علىی 16.1
وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة، وأداء الواجبات والمھام والوظائف بحسن نیة ونزاھة وشرف وإخالص وتحمل 

) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق 3المادة ( .والمجتمع المسؤولیة الناشئة عنھا أمام أصحاب المصالح
 المالیة).
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بتطویر قواعد السلوك المھني التي یجب على أعضاء المجلس، واإلدارة التنفیذیة العلیا، والمستشارین، والموظفین البنك یلتزم  16.2
یرجى الرجوع إلى قواعد السلوك ، لمزید من المعلوماتتزام بھذه القواعد. ال تقبل أیة أعذار تّم تقدیمھا لعدم اإلل االلتزام بھا.

  ).PRO-001-12-12( الموجود في كتیب رأس المال البشري الخاص بالموظفین المھني عبر البنك
 
 
 

 المستندات ذات الصلة 
 

 ).PRO-001-12-12( كتیب رأس المال البشري الخاص بالموظفین •
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 المالحق .3

 
 لحق أ: نموذج مقترحات مراجعة المیثاقالم

 
 

        نموذج مقترحات مراجعة المیثاق                                                                                                 
 

  CTR - 002 – 01 – 01اإلشارة: 
 

 2020سبتمبر التاریخ: 

 جیھ  أوصادر عن:  ماري تیریز 
 

 المنصب: رئیس شؤون الشركة

 المسائل المقترحة للمراجعة (أرفق النسخ، إذا لزم األمر)
 
 

 قسم رقم
 

 اسم القسم

 المراجعات المقترحة
عند  PRO-12-(12-(001بحیث یكون المرجع كتیب رأس المال البشري الخاص بالموظفین  تحدیث عام •

 .POL-01-(12-(01البشري رأس المال ذكر كتیب السیاسات الخاصة بإدارة 
 قطر مصرف تعلیمات مع یتماشى بما للبنك التابعة الشركات تجاه ةامجلس اإلدر مسؤولیات تفاصیل تحدیث: 2.2 •

. لإلبالغ نظام وضع نیتعیّ  كما ،التابعة الشركات أداء بتقییم دوریا یقوم أن المجلس على ویتعین. البنوك إلى المركزي
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ً  لتابعةا األجنبیة الشركات وتحتاج  .واضحة ومیزانیة واضحة مكتوبة استراتیجیة إلى أیضا
 : تمت إضافة "مبادئ سیاسة المكافآت" كمرجع 5.3.4 •
تقریر حوكمة الشركات السنوي على الموقع االلكتروني للبنك قبل الجمعیة العامة بخمسة  نشر: 6.2.5.4 •

 عشر یوماً على األقل (ولیس شھر).
 مجلس ألعضاء یمكن ال. 25/2020 رقممصرف قطر المركزي  عمیمت یعكس بحیث ھتعدیلتم :  7.6 •

 البنك ألنشطة مشابھة أنشطة أي في مباشر غیر أو مباشربشكل  المشاركة كبار الموظفینواإلدارة 
 .البنك قبل من أو البنك مع ارتباط أو مشروع أو عقد أي في مصلحة أي أو التجاري

 
ین أن یتضمن "وصف عملیات وضوابط الرقابة الداخلیة ومدى : على تقریر المدققین الخارجی8.1.7.4.1 •

 مالئمة تصمیم وتنفیذ وفعالیة تشغیل ضوابط الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة".  
كشف المخالفات " بما یتماشى مع سیاسة "كشف المخالفات واإلبالغ عنھا: تحدیث لقسم "11قسم رقم  •

POL-01-(12-كتیب السیاسات الخاصة بإدارة رأس المال البشري " للبنك المذكورة في واإلبالغ عنھا
01). 

بناًء على تعریف ھیئة قطر لألسواق  "التداول بناًء على معلومات داخلیة : تحدیث قسم "13قسم رقم  •
 المالیة للمطلعین وتفاصیل فترة حظر التداول وفقاً لتعمیم بورصة قطر.  

 

 أسباب المراجعات المقترحة: 
 .باللوائح التنظیمیة الجدیدة المعمول بھابسیاسات العمل المتبعة وم االلتزا

 مالحظات أخرى
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 تمت الموافقة من قبل
 

 المفوضون بالتوقیع
 

 تاریخ النفاذ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملحق ب: نموذج توزیع المیثاق واإلقرار باالستالم
 

                             نموذج توزیع المیثاق واإلقرار باالستالم                   

  المیثاق
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  النسخة رقم

  اسم عضو مجلس اإلدارة/الموظف

  تاریخ اإلقرار باالستالم

  توقیع عضو مجلس اإلدارة/الموظف

 
 


